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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

 Spotkanie to moment ludzkiej komunikacji na poziomie spraw ważniej-
szych niż codzienna gonitwa. Spotkanie jest wyjściem z własnego świata, z 
własnej samotności, jest otwarciem na innego, jest poszerzeniem horyzontu, 
doświadczeniem bycia z innymi i dla innych. 

 Czy możliwe jest spotkanie z Bogiem bez autentycznego spotkania z 
człowiekiem? Ewangelia głosi, że Bóg stał się człowiekiem, aby po ludzku do 
nas przemówić, aby spotkać się z nami na poziomie człowieczeństwa. 

 Jan Paweł II Kochał ludzi. W jakimś sensie, choć zabrzmi to banalnie, 
rozkochał nas w sobie. Oczarował spojrzeniem, uśmiechem, głosem, gestem, 
wolnością, która z niego emanowała, przejrzystością, prostotą, humorem. Jak 
magnes przyciągał ludzi do siebie, ale sam też do nich lgnął.  Ciągnęło go do 
ludzi, zawsze chciał być blisko. „Szukałem was” – wyznał tuż przed śmiercią. 

 c.d. s. 7. 

SpotkanieSpotkanieSpotkanieSpotkanie    

Szanowni Goście i Parafianie 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składam najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, pomyślności i wszelkich łask Bożych, 
 powodzenia w pracy i radości w życiu rodzinnym. 

Ks. dr Janusz Wiśniewski 

/proboszcz/  

Andrea Mantegna - Martwy Chrystus 
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Nd. 1 II NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  

1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pn. 2  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
WOJCIECHA 

1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Wt. 3  UROCZYSTOŚĆ NMP 
KRÓWOWEJ POLSKI 

930 msza św.  

1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Śr.-Sob. 4-7   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 8 III NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  

1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Wt.-Sob. 10-14   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 15 IV NIEDZIELA 
WIELKANOCY  

 930 msza św. I KOMUNIA ŚW. 

1130 msza św., ODNOWIENIE PRZY-
RZECZEŃ CHRZTU /4 klasa/ 

Wt.-Sob. 16-21   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 22 V NIEDZIELA 
WIELKANOCY  

 930 msza św.  

1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pn.-Sob. 23-28   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 29 VI NIEDZIELA 
WIELKANOCY  

 930 msza św.  

1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pn. 30   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Pi. 6      I PIĄTEK 

ŚWIĘTO APOSTO-
ŁÓW FILIPA  
I JAKUBA 

1500 odwiedziny u chorych 

1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa 

1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Pn. 9  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
STANISŁAWA BM. 
PATRON POLSKI I 

DIECEZJI PŁOCKIEJ 

1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Pn. 16  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
ANDRZEJA BOBOLI 

KM. PATRONA  

POLSKI 

1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Wt. 31  ŚWIĘTO NAWIEDZE-
NIA NMP. 

1800 msze św., nabożeństwo majowe 
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Pokoloruj 

      

 

Pewien mężczyzna poszedł, jak co miesiąc, do fryzjera. Zaczęli rozmawiać o 
różnych sprawach. Ni z tego, ni z owego, wywiązała się rozmowa o Bogu.  

     Fryzjer powiedział:  

     - Wie pan, ja nie wierzę, że Bóg istnieje.  

     - Dlaczego pan tak uważa? - zapytał klient.  

     - Cóż, to bardzo proste. Wystarczy tylko wyjść na ulicę, żeby się przeko-
nać, że Bóg nie istnieje. Gdyby Bóg istniał, myśli pan, że istniałoby tyle osób 
chorych? Istniałyby opuszczone dzieci? Gdyby istniał Bóg, nie byłoby bólu, nie 
byłoby cierpienia... Po prostu nie mogę sobie wyobrazić Boga, który na to 
wszystko pozwala.  

. 

Bajka nie bajka …..Bajka nie bajka …..Bajka nie bajka …..Bajka nie bajka …..    

U fryzjera 
A. Adamska 

c.d. s.4 
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C.d. ze s. 3. 

     Klient pomyślał chwilę, chciał coś powiedzieć, ale zrezygnował. Nie chciał 
wywoływać niepotrzebnej dyskusji. Gdy fryzjer skończył, klient zapłacił i wy-
szedł. I w tym momencie zobaczył na ulicy człowieka z długą zaniedbaną bro-
dą i włosami. Wyglądało na to, że już od dłuższego czasu jego włosy i broda 
nie widziały fryzjera. Był zaniedbany i brudny.  

     Wtedy klient wrócił i powiedział:  

     - Wie pan co? Fryzjerzy nie istnieją!  

     - Bardzo śmieszne! Jak to nie istnieją? - zapytał fryzjer - Ja jestem jednym 
z nich!  

     - Nie - odparł klient - Fryzjerzy nie istnieją, bo gdyby istnieli, nie byłoby ludzi 
z długimi włosami i brodą, jak ten człowiek na ulicy.  

     - A nie, fryzjerzy istnieją, to tylko ludzie nie poszukują nas z własnej woli.  

     - No właśnie - powiedział klient. - Dokładnie tak. Bóg istnieje, to tylko ludzie 
Go nie szukają i robią to z własnej woli, dlatego jest tyle cierpienia i bólu na 
świecie.  

Bóg nie obiecywał dni bez bólu, radości, bez cierpienia,  
słońca bez deszczu. 

Obiecał siły na każdy dzień, pociechę wśród łez i światło na drodze... 

  

TAJEMNICA CIERPIENIATAJEMNICA CIERPIENIATAJEMNICA CIERPIENIATAJEMNICA CIERPIENIA 

(Andrea Mantegna - Martwy Chrystus, Pinakoteka Brera, Mediolan) 

Gdy w roku 1506 notariusz sporządzał w domu Andrei Mantegni spis 
inwentarza, zobaczył obraz, który nim głęboko wstrząsnął. Było to niewielkie płótno 
o wymiarach 68 x 81 cm namalowane w technice tempery, a więc nie posiadające 
cech dzieła wykonanego do publicznego wystawienia. Widocznie malarz prze-
znaczył obraz dla siebie, i chyba tak było, bo żadne źródło współczesne Mante-
gni nie mówi o jego istnieniu. Być może było tak nowatorskie, że nie zaakcepto-
wałyby go ówczesne gusta, a może malarz był tak bardzo przywiązany do swoje-
go dzieła, że nie chciał go nikomu udostępniać? 

Od czasu namalowania płótna minęło ponad pięćset lat, a jednak dziś 
obraz budzi te same emocje, które przeżył w Mantui w 1506 roku skromny włoski 
notariusz. 

Mantegna pokazał martwego Chrystusa zupełnie inaczej niż jego wybitni 
poprzednicy - mistrzowie sztuki malarskiej. Ciało spoczywa w izbie skromnego 
domu miejskiego, na kamiennej prostokątnej płycie wystającej z podłogi. Głowa 
Umęczonego leży na sztywnym podgłówku, ciało nakryto skromnym całunem ze 
śladami wielokrotnego prania i łatania. c.d. s. 8. 
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— lecz zdumiewa się człowiek! 
Próg, który świat w nim przekracza, 
jest progiem zdumienia. 
(Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię «Adam».) 
Był samotny z tym swoim zdumieniem  
pośród istot, które się nie zdumiewały 
— wystarczyło im istnieć i przemijać. 
Człowiek przemijał wraz z nimi 
na fali zdumień.  

Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał 
z tej fali, która go unosiła, 
jakby mówiąc wszystkiemu wokoło: 
«zatrzymaj się! — masz we mnie przystań» 
«we mnie jest miejsce spotkania 
z Przedwiecznym Słowem» —  
«zatrzymaj się, to przemijanie ma sens» 
«ma sens... ma sens... ma sens!» 
2. Źródło 
Zatoka lasu zstępuje 
w rytmie górskich potoków...  
Jeśli chcesz znaleźć źródło, 
musisz iść do góry, pod prąd. 
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, 
wiesz, że ono musi tu gdzieś być —  
Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś, źródło?! 
Cisza...  
Strumieniu, leśny strumieniu, 
odsłoń mi tajemnicę 
swego początku! 
(Cisza — dlaczego milczysz? 
Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku.) 
Pozwól mi wargi umoczyć 
w źródlanej wodzie 
odczuć świeżość, 
ożywczą świeżość.  

II.MEDYTACJE NAD «KSIĘGĄ RODZAJU» NA PROGU KAPLICY 
SYKSTYŃSKIEJ 
1. Pierwszy Widzący 
«Na początku było Słowo i wszystko przez Nie się stało». 
Tajemnica początku rodzi się wraz ze Słowem, wyłania się 
ze Słowa. 
Słowo — odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie. 
Ten, który stwarzał, widział — widział, «że było dobre»,  
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widział widzeniem różnym od naszego, 
On — pierwszy Widzący —  
Widział, odnajdywał we wszystkim jakiś ślad swej Istoty, 
swej pełni — 
Prawdziwe, dobre i piękne —  
Widział widzeniem jakże innym niż nasze. 
Odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie:  
«Na początku było Słowo i wszystko przez Nie się stało», 
wszystko, w czym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy —  
Słowo, przedziwne Słowo — Słowo przedwieczne, jak gdyby 
próg niewidzialny 
wszystkiego co zaistniało, istnieje i istnieć będzie. 
Jakby Słowo było progiem. 
 
Próg Słowa, w którym wszystko było na sposób niewidzialny, 
odwieczny i boski — za tym progiem zaczynają się dzieje!  

 

III.WZGÓRZE W KRAINIE MORIA 
1. Ur w ziemi chaldejskiej  
Był taki czas, kiedy ludzie 
nie przestawali wędrować. 
Otoczeni stadami szli tam, gdzie ich wołał urodzaj: 
tam, gdzie ziemia jak żyzna matka 
zdolna była wykarmić zwierzęta, 
tam i człowiek rozbijał namioty, 
zaczynał mieszkać. 
 

2. Tres vidit et unum adoravit 
Kto mógł tak przywoływać przyszłość 
daleką i bliską? 
 
Kim jest Ten Bez-Imienny, 
który zechciał objawić się w głosie? 
Który mówił tak do Abrama, 
jak mówi Człowiek do człowieka? 
 
Był Inny. Niepodobny do wszystkiego, 
co mógł pomyśleć o Nim człowiek. 
Mówił — więc oczekiwał odpowiedzi...   

Zebrała: A. Trojanowska 
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 Spotkanie było jego żywiołem. Pielgrzymki, wielkie celebry na placach, sta-
dionach, ale też nieskończona ilość audiencji, nieustanne spotkania z ludźmi przy 
posiłkach. Na ilu ścianach wisi osobiste zdjęcie z Papieżem? Iluż ludzi żyje wciąż z 
przekonaniem o swojej wyjątkowej z nim relacji. Ile powstało książek w stylu „moje 
spotkania z Janem Pawłem II”. To nie jest przejaw megalomanii ich autorów. Karol 
Wojtyła naprawdę tak działał: jako duszpasterz, wykładowca, biskup Krakowa i pa-
pież. Budował więzi, tworzył klimat szacunku i zaufania, słuchał i rozmawiał. Nie-
ustannie nadawał komunikat: „Jesteś dla mnie ważny”. Dlatego tak wielu z nas 
ma swoją wyjątkową opowieść o Papieżu. To nie są tylko sentymentalne historie, 
dla wielu to część historii wiary lub nawróceniaNN 

 Przez całe swoje życie, nie tylko głosił miłość Jezusa, ale swoim przykładem 
najlepiej ją światu pokazywał. Pokazał Światu jak żyć, cieszyć się życiem i tym 
co ono przynosi. Pokazał że można z niego czerpać, pełnymi garściami, czuć się 
wolnym i żyć chwilą mimo podążania trudną drogą jaką wyznaczają zasady wiary 
chrześcijańskiej. 

 Światu, który odrzuca wszystko to co stare, chore i słabe pokazał sens i 
wielką wartość cierpienia, a także własną chorobą oraz umieraniem dał lekcję 
postępowania w tych trudnych dla każdego człowieka momentach, jaką jest śmier-
telna choroba i śmierć. 

 Kiedy wspominam tamten wyjątkowy czas, wraca to ogólnonarodowe poru-
szenie, ten wielki duch modlitwy, ciszy i zadumy. Wspominam tamten wieczór, gdy 
krótko po dziesiątej wieczorem 02.04.2005, jeden z kardynałów obwieścił Światu 
wieść o tym że Jan Paweł II o 21.37 zmarł. „Witaj Królowo” na Placu Świętego 
Piotra, i spontaniczne oklaski wyrażające wielkie podziękowanie Rzymian temu 
wielkiemu człowiekowi za Jego wielki pontyfikat. Potem dźwięk dzwonu Świętego 
AndrzejaN 

 Polskie stacje telewizyjne i radiowe przestały na kilkanaście minut nadawać 
program. Na ekranach tylko okolicznościowe plansze informujące o śmierci papie-
ża, a w stacjach radiowych, nawet tych komercyjnych muzyka poważnaN. Za 
oknem dźwięk dzwonów z okolicznych kościołów i sygnał syren alarmowych, 
wdzierających się w tą pełną nostalgii, modlitwy i smutku ciszę.  

 Droga Krzyżowa Jana Pawła II i Jego śmierć będzie jakimś odniesie-
niem, dla wielu jakąś nadzieją- być może jedyną. Nadzieją bo przecież także 
Droga Krzyżowa papieża zakończyła się wielkanocną radością. Już podczas Je-
go pogrzebu, gdy ludzie różnych narodów, kultur i wyznań- nie tylko chrześcijań-
skich- wspólnie skandowali Jego imię nie smucili się, ale cieszyli że było im dane 
spotkać na drogach ich życia tego wielkiego człowieka i okrzyknęli Go Świętym 
- Świętym natychmiast!  

A. Trojanowska 
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 Tuż przy głowie stoi skromne naczynie z wonnościami, ledwie widocz-
ne w cieniu. Po lewej stronie przyklękły dwie postaci — Maria i Jan zwany później 
Ewangelistą, a być może inny z Apostołów, o to badacze twórczości Mantegni 'do 
dzisiaj toczą spory. Nie to jednak jest ważne, najbardziej istotny jest wyraz bólu 
na twarzach żałobników. Maria o zniszczonej, pooranej zmarszczkami twarzy, 
wyciera łzy. Jej ręka, mocno, wyraźnie narysowana jest dłonią ciężko pracującej 
kobiety. Jan rozchylił usta, w modlitwie albo w przerażeniu wywołanym widokiem 
storturowanych zwłok Mistrza. 

Ciało Chrystusa pokazał Mantegnia w odważnym i niezwykłym skró-
cie perspektywicznym, widz ma przed oczami stopy z naturalistycznie namalo-
wanymi ranami po gwoździach, opuchnięte, z przykurczonymi palcami. Podobnie 
pokazał malarz ręce Chrystusa, które na krzyżu dźwigały ciężar całego ciała. Mię-
śnie zesztywniały i tak pozostały już na zawsze. Mantegnia oddał nawet otarcia i 
ślady sznurów na skórze, zakrzepłą w ranach krew i rozdartą żelazem skórę. Każdy 
szczegół ciała Chrystusa oddany na obrazie dowodzi wielkiej zdolności obserwacji 
malarza i biegłości w anatomii, mówi także o refleksji artysty nad zjawiskiem śmier-
ci biologicznej, która nie jest piękna, przeciwnie, w żywych budzi przerażenie. 
Gdzie więc spoczywa wielka siła duchowa obrazu? 

Mieści się w kontraście między fizycznymi znakami śmierci, a wyrazem 
spokoju, jakby snu, w którym pogrążona jest twarz Chrystusa. Nie ma w niej dra-
matu męczeństwa, którego dostąpił na krzyżu, jest godność i poczucie wypełnionej 
misji. 

Obraz jest niezwykle oszczędny w barwie, która sprawia wrażenie wysza-
rzałej, wypłowiałej, a jednak gra bogactwem kolorystycznych niuansów: jest tu deli-
katny oranż i szlachetny róż, ciepłe i chłodne brązy, zieleń wypalonych słońcem 
traw i szare biele. 

Znawcy mówią o „rzeźbiarskim" charakterze obrazu, o silnie zaakcento-
wanych bryłach, to prawda - jest to cecha stylu Mantegni, ale nie to jest najważ-
niejsze. Widza przywiązuje duchowy wymiar dzieła, który nakazuje ciszę i modlitwę 
wypełnioną refleksją o poświęceniu, o macierzyństwie zranionym utratą syna, o 
posłannictwie Boga, który miał odwagę umrzeć za człowieka. 

E. Ciesielska-Zając 
Obraz: Tajemnica cierpienia, Andrea Mantegna, został umieszczony na 1 str. 

Tryptyk Rzymski  JAN PAWEŁ II  
fragmenty  

I.STRUMIEŃ 
Ruah 
Duch Boży unosił się nad wodami... 
1. Zdumienie 
Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół 
i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku  

c.d. s. 6. 
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Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje. 

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.  

 

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. 
The future starts today, not tomorrow. (ang.)  

 

Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie. 

 

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. 
Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od 
wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.  

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, 
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.  

 

Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej 
samotny.  

 

Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale 
również ci, którzy nie czynią wszystkiego co leży w ich mocy, aby jej przeszko-
dzić.  

 

Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego 
serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go 
zwątpienie, które przeradza się w rozpacz.  

 

Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, ty, który cierpisz. Powstań, 
ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwa-
ną możliwość realizacji.  

 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. 
Tej Ziemi!  

 

Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.  

 

Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością.  

Cytaty /Jan Paweł II/ 

c.d. s. 10. 
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Miłość mi wszystko wyjaśniła, 
Miłość wszystko rozwiązała - 
dlatego uwielbiam tę Miłość, 
gdziekolwiek by przebywała...  

 

Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka. 

 

Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! 

 

Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów.  

ZŁOTE CYTATY /Jan Paweł II/ 

Zanim stąd odejdę, proszę was...  
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,  
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.  
Proszę was:  
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,  
abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego,  
u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,  
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili,  
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha,  
do której On "wyzwala" człowieka,  
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa",  
która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie  
nie ma ani korzenia, ani sensu. 

 

Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry!  
Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!  
Musicie być mocni mocą wiary!  
Musicie być wierni!  
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.  
Musicie być mocni mocą nadziei,  
która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Święte-
go!  
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...  
Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jestN 

 

Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi  
i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw,  
systemów ekonomicznych i politycznych,  
szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! 
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• O godzinie 21.37 nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca 

Słowa którymi arcybiskup Leonardo Sandro ogłosił śmierć Jana Pawła II 

• Papież okazał się nie tylko człowiekiem Kościoła, ale wielkim humanistą i 
osobą, która potrafiła swoje wizje, brzmiące na początku jak proroctwa, wcielić 
w życie. /Aleksander Kwaśniewski / 

• W Jego postaci, pochyleniu ciała, geście, wyrażała się jakby wielka troska 
o człowieka. O twoje problemy, o ciebie, o twoje sprawy. /Lech Wałęsa/ 

• Na dnie swojej nędzy Polska dostała króla, i to takiego, o jakim śniła, z pia-
stowskiego szczepu, sędziego pod jabłoniami, nieuwikłanego w skrzeczącą 
rzeczywistość polityki. /Czesław Miłosz/  

• Wśród mężów stanu, monarchów, wodzów XX w., ani jednej postaci, która 
by odpowiadała naszemu obrazowi królewskiego majestatu, z wyjątkiem Karola 
Wojtyły. Tylko On mógłby naprawdę grać królów Shakespeare’a. /Czesław Mił-
osz/ 

• To, co głosi Papież, staje się sprawą nie tylko ludzi jednego wyznania, ale 
też kwestią wspólną dla nas wszystkich. Niesie w sobie ogromny potencjał eku-
meniczny, a także potencjał tolerancji. Jest to niezwykłe posłannictwo, zrozu-
miałe dla wszystkich niezależnie od tego, czy są chrześcijanami, czy też wy-
znawcami innej religii. /Vaclav Havel/ 

• Papież, mówiąc do tysięcy, zwraca się jakby do każdego z osobna. ?
tadeusz Mazowiecki/  

• Kiedy spojrzał, przeszedł mnie dreszcz, jakiś taki dziwny prąd. Poczułem 
wielkie szczęście, wielki spokój. Nigdy w życiu nie czułem czegoś takiego. /
Marek Kotański/  

• On nigdy nie okazuje gorszego samopoczucia, zawsze jest spokojny, opa-
nowany. Nigdy nie bywa zniecierpliwiony... Chciałoby się Go naśladować, ale 
to takie trudne. /Hanna Suchocka/ 

• Wszystko, co wydarzyło się w Europie Wschodniej w ostatnich latach, nie 
byłoby możliwe bez obecności tego papieża, i bez niebywale istotnej roli, w tym 
roli politycznej, jaką odgrywał On na światowej scenie politycznej. /Michaił Gor-
baczow/    

• Papież Jan Paweł II (...) okazywał nie tylko wielkiego, ale i pełnego dobroci 
ducha. Nawet jeśli reprezentował katolicyzm, udało mu się dzięki talentowi i 
swojej osobowości reprezentować globalne partnerstwo. /Szimon Peres – wi-
cepremier Izraela / 

• Uczynił świat swoją parafią. /Timothy Garton Ash  – historyk/ 

Cytaty o Janie Pawle II 
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Redaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespół. . . .     
Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Spółdzielczy „Mazowsze”, oddział w Radzanowie, nr 03 9042 1013 
0130 4819 2000 0020 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    
Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu maju 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przy-
gotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w 
sobotę na godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 

-  Stróżewko-Stare Boryszewo nr 46-72 na 30 kwietnia,  

- z ul. Mazowieckiej /od firmy p. Tucholskiego do Państwa Jankowskich/ na 7 
maja, 

- rodzice dzieci komunijnych na 14 maja, 

- ul. Mazowiecka od Państwa Jankowskich do końca na 21 maja,  

- ul. Mazowiecka /od początku, numery parzyste do ulicy Bursztynowej/ na 28 
maja,  

- ulice Bursztynowa, Północna, Diamentowa i Mazowiecka do końca na 4 czerw-
ca.  
Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję 
sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko proboszcza. 
Kościół, w którym panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii. 
Dziękuję za kompozycje kwiatowe, które bardzo ładnie prezentują się przy ołta-
rzu. Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła oraz poniesione 
koszty mówię wszystkim - BÓG ZAPŁAĆ. 

 Dziękuję WSZYSTKIM PARAFIANOM za udział w liturgii Triduum Pas-
chalnego, a szczególnie asyście kościelnej, chórowi parafialnemu, obsłudze 
świątyni, Kółko Żywego Różańca, lektorom, ministrantom i Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Rogozina przy wsparciu NASZEGO RYCERZA. Słowa podziękowa-
nia kieruję do wszystkich, którzy przygotowali grób i dekoracje wielkopostną w 
naszym kościele: p. A. Tokarskiej, J. Kopyt, S. Szczutowskiemu, i wielu innym 
osobom z osiedla - Dom Polski, które niekiedy tylko kilka chwil poświęciły, aby 
deskę przytrzymać lub ustawiać kwiaty - BÓG ZAPAŁĆ.  

 Dziękuję firmie p. Gralewskiego za wykonanie drzwi wewnątrz świątyni, 
a Państwu Chętka za dekorację pięknych krzewów przed kościołem.  

 Zapraszam do udziału w parafialnych obchodach Dni Papieskich-8 maja. 
Uroczysta msza św. o godz. 930, a o godz. 1500 okolicznościowy program po-
etycko-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół z Radzanowa. Ogłosze-
nie wyników konkursu plastycznego pt. „Mój Papież”. Wszystkich gorąco zapra-
szam  Ks. Proboszcz 


