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Wprowadzona jesienią 1954r. reforma administracyjna kraju zniosła gminy i 
powołała gromady, z Gromadzkimi Radami Narodowymi(GRN) jako organami 
władzy najniższego stopnia. Funkcjonowały one do roku 1973. Gromadę z siedzi-
bą w Rogozinie utworzono jako jedną z 8759 na obszarze Polski. W skład jed-
nostki weszły obszary dotychczasowych gromad: Białkowo, Boryszewo Nowe, 
Boryszewo Stare, Brochocinek, Chomętowo, Dźwierzno, Juryszewo, Rogozino, 
Ślepkowo Szlacheckie i Wodzymin.  

W roku 1959 do gromady Rogozino przyłączono wsie: Ciółkowo i Męczenino 
ze znoszonej gromady Ciółkowo. Rada  gromadzka była wówczas 24-osobowa. 
Jednym z głównych zadań władz gromadzkich było realizowanie planów gospo-
darczych i finansowych, jakie wyznaczały władze państwowe. Analizując archiwa-
lia z posiedzeń zarządu GRN w latach 60-tych, najważniejszym zadaniem wydaje 
się monitorowanie obowiązkowych dostaw płodów rolnych i zwierząt rzeźnych 
oraz zaopatrzenie ludności w podstawowe środki do produkcji rolnej (ziarno siew-
ne, nawozy sztuczne) i artykuły żywnościowe pierwszej potrzeby,  dużo czasu 
poświęcano także rozwojowi kółek rolniczych, czuwano, by w  magazynach GS 
było wystarczające zaopatrzenie w części do maszyn rolniczych przed żniwami 
czy wykopkami.  

Sprawozdania z ówczesnych obrad GRN pełne są szczegółowych wyliczeń 
dot. realizacji obowiązkowych dostaw w poszczególnych wioskach, a ponieważ 
ich wykonanie było mierne, często wzywano ”opornych” chłopów przed oblicze 
władzy, by wytłumaczyli brak realizacji zobowiązań. Planowano podniesienie wy-
dajności zbóż, okopowych, porównywano wyniki plonów z innymi gromadami w 
powiecie, zalecano siew nasionami zaprawianymi i siewnikiem, by eliminować 
siew ręczny. Jeżeli rolnik nie realizował dostaw zboża i żywca rozliczał się  za to, 
czego nie dostarczył, w równoważniku pieniężnym, tracił dodatkowo premię i de-
putat węglowy.  

Ważną służbę doradztwa rolnego i administracyjną pełnił na wsi specjalista  
– agronom, którego przywilejem było  mieszkanie służbowe specjalnie wybudo-
wane  tzw. agronomówka .W urzędzie gromadzkim  w Rogozinie administrowało 
6 urzędników, w tym kierownik USC, którego zadaniem było m.in. udzielanie ślu-
bów. Bolączką mieszkańców był opłakany stan dróg wiejskich, szczupłe środki 
nie pozwalały na wiele, chociaż wtedy to w Boryszewie Starym koło p. Latarskiej 
wybudowano most żelbetonowy nad rzeką Rosicą potrzebny na dojazd do GS-go  
młyna elektrycznego w Boryszewie.  

W roku szkolnym 1967/68 do szkoły w Rogozinie uczęszczało 272 dzieci w 9 
oddziałach, w tym  czasie były nawet dwie klasy ósme, naukę prowadziło 9 na-
uczycieli (dla porównania dziś mamy 103 uczniów w 6 klasach). Mieściła się tu 
także szkoła dla pracujących licząca 15 słuchaczy, która realizowała program kla-
sy ósmej, działała też szkoła przysposobienia rolniczego - by podnieść świado-
mość młodzieży wiejskiej w racjonalnym prowadzeniu gospodarstw rolnych - któ-
ra dysponowała własnymi poletkami doświadczalnymi. Nauczać religii do Rogozi-
na przyjeżdżał motorem młody, wysportowany wikary z Imielnicy - dzisiejszy bi-
skup płocki ks. Roman Marcinkowski. 
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 Spacerkiem po okolicy parafii= 

 Był w Rogozinie posterunek MO, wiejskie kino stałe, świetnie działała bi-
blioteka i  klub sportowy LZS (który później odnosił sukcesy w siatkówce), powstał 
punkt skupu owoców, był punkt felczerski i dentystyczny (ten ostatni podobno 
słabo działał przy ogromie potrzeb, wg statystyk na 516 dzieci z terenu gromady u 
407 stwierdzono zaawanso-
waną próchnicę zębów), była 
też zlewnia mleka, której ruiny 
niestety do dziś szpecą cen-
trum wsi.  

 W roku 1963 podjęto 
decyzję o rozbudowie gmachu 
GRN o segment, gdzie dziś 
znajduje się bank spółdzielczy 
i sklep, ale przez trzy lata nie 
ruszono z budową z powodu 
braku wykonawcy. Przyczyną 
było najprawdopodobniej duże  
zaangażowanie firm na tere-
nie pobliskiej petrochemii. Rozbudowa budynku związana była  z potrzebami 
Spółdzielni Oszczędnościowo- Pożyczkowej (SOP), która dotąd mieściła się w 
dwóch budynkach, a posiadała ona 804 członków, obsługiwała: 86 gosp. rolnych, 
19 Kółek Rolniczych, GRN w Rogozinie i Radzanowie, GS, szkoły itp. W ogóle to 
w latach 60-tych codzienny ruch w centrum Rogozina był dość duży. Ludzie zała-
twiali sprawy w urzędzie, biurze GS-u, Kółku Rolniczym, SOP-ie, punkcie felczer-
skim. Przyjezdni i miejscowi mogli się pożywić (i nie tylko) w bufecie gastrono-
micznym u p. Domańskiej. Trudno się dziwić, że gdy zapadła decyzja o jego likwi-
dacji jeden z radnych grzmiał na posiedzeniu, że ”przy takim zgromadzeniu, jakie 
jest codziennie w Rogozinie, musi być gdzie zjeść, napić się oranżady czy piwa. 
Duży ruch panował też w pobliskim  tzw. Otolinie, gdzie w miejscu po dawnym 
folwarku mieściły się magazyny GS-u,- wydawano tu pasze treściwe i nawozy, 
skupowano zboże. Natężenie ruchu pojazdów na drodze dojazdowej musiało być 
spore, bo jak zapisano w protokole jednej z  gromadzkich komisji „bruk wywrócił 
się na drugą stronę”.    

Były też ambitne plany, że na 2 ha ziemi powstanie tu cegielnia i magazyn 
węglowy, lecz komisja z Warszawy zadecydowała, że plac węglowy będzie tylko 
w Radzanowie (zwłaszcza że było na wyposażeniu  otolińskiego placu wagi prze-
jazdowej, a i węgla ciągle brakowało), więc z planów nic nie wyszło. Swoją drogą 
warto byłoby zgłębić  historię tej dziś już nieistniejącej wsi, która obecnie jest czę-
ścią Brochocinka. Pierwsze wzmianki o Otolinie  pochodzą z roku 1444, gdy nale-
żała ona do dóbr stołowych kapituły płockiej. Następnie folwark prawdopodobnie 
był w rękach szlachty m.in : Stanisława Szczoja (ok 1531 r.), Jana Niemierzyca. 
 W XVIII wieku w majątku Otolino osiedlił się Adam Bojanowski, członek jed-
nej z najstarszych polskich rodzin szlacheckich. Zapewne kiedyś Otolino miało  
swoje „ 5 minut”,. wszak nieprzypadkowo  do Płocka wjeżdżamy ulicą Otolińską       

Krzysztof Czerwiński 
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Łowiectwo fascynowało człowieka” od 

zawsze”. W wiekach późniejszych wład-
com przynosiło rozrywkę oraz umożliwiało 
gromadzenie zapasów na czasy częstych 
wówczas wojen. Na ziemiach polskich ło-
wiectwo już od istnienia zalążków państwa 
było nierozerwalnie związane z życiem lu-
du zamieszkującego te tereny.  

 
Jan Długosz (XV-wieczny kanonik kra-

kowski, historyk i dyplomata, wychowawca 
synów Kazimierza Jagiellończyka, autor 
wybitnego dzieła zatytułowanego „Dzieje 
Polski”) przytacza zasłyszaną legendę, 
opis zdarzenia, które miało miejsce podczas łowów książęcych. Trzej bracia 
Lech, Czech i Rus wybrali się na łowy, każdy w inną stronę. Lech w pogoni za 
zwierzyną dotarł do polany, na której rosło samotne drzewo, a na nim stał dumnie 
biały orzeł. Urzeczony widokiem polecił w tym miejscu wybudować ogród, który 

stał się później stolicą państwa Lechitów-
Gniezno. Widok białego orła na tle czerwo-
nego zachodzącego słońca dał początek 
barwom narodowym, a polana z drzewem-
nazwie kraju i jego mieszkańcom Polanie).  
 
 W czasach pierwotnych zwierzyna 
była niczyja. Od średniowiecza panujący 
miał wyłączny monopol polowania, w 
szczególności na grubego zwierza.  
Na drobną zwierzynę mogli polować także 
poddani, zwłaszcza na własnym gruncie.   
                                                                                                       
 Łowiectwo jest szczególną dziedziną 

życia społecznego- łączy w sobie harmonijnie ochronę przyrody ojczystej i wyko-
nywanie polowania, walor kulturalno- oświatowy i rekreacyjny, wartości wycho-
wawcze i gospodarcze. Zadania te realizują myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku 
Łowieckim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, statutowymi i regula-
minowymi oraz w oparciu o tradycje , zwyczaje i etykę łowiecką.   

 
W historii Polski łowiectwo zajęło znaczące miejsce, wnosząc istotny wkład 

do materialnej i duchowej kultury narodu, co znalazło odbicie w sztuce i uformo-
wało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne. 

 

Myśliwi 
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 Współcześni myśliwi starają się te wartości kultywować, rozwijać i wzboga-

cać, przestrzegając w swej działalności nie tylko przepisów prawa, regulaminów i 
statutów, lecz również norm etycznych oraz zwyczajów. Gospodarka łowiecka w 
tej chwili stanowi pokaźny procent w dochodzie narodowym państwa./  źródło- 
PZŁ/.  Koło Łowieckie TROP-PŁOCK powstało z rozpadu Koła Trop w Warsza-
wie. Zebranie Walne założycielskie Koła Łowieckiego TROP-PŁOCK odbyło się 
07.08.1994 roku.  Koło liczyło wówczas 21 członków. Pierwszym Prezesem Koła 

wybrany został Sławomir Pietrzak , Łow-
czym Koła  Kazimierz Fistek.                                                                                                    
 
W roku 2000 od Gminy Radzanowo zaku-
piono siedzibę Koła, która mieści się w 
Czerniewie.  Obecnie funkcję Prezesa Koła 
sprawuje  Jacek Gackowski , Łowczym jest  
Jan Majewski . Koło na chwilę obecną liczy 
32 członków. 
 Obwód Łowiecki obejmuje tereny 
Gminy Radzanowo, po kilkadziesiąt hekta-
rów gminy Słupno , Bulkowo , Stara Biała i 
Bielsk. Zwierzyną łowną w terenie jest 
przede wszystkim sarna i bażant. 
  Myśliwi pozyskują z łowiska około 
kilkudziesięciu bażantów,  wpuszczając do 
łowiska kilkaset zakupionych z hodowli ba-
żantów i kuropatw.  Działania zasiedlania 
łowiska ptakami łownymi zostały spowodo-

wane spadkiem populacji bażantów i kuropatw w wyniku  nadmiernego rozwoju 
populacji lisów ( po akcji podawania doustnych szczepionek od wścieklizny) , a 
także z powodu dramatycznego przyrostu 
ilości  zdziczałych psów.  

 
 20 lat temu pozyskiwaliśmy 6 do 10 

lisów rocznie, w tej chwili zbliżamy się do 
90 sztuk, a i tak jest to kropla w morzu po-
trzeb .  

Dziś główne działania koła to rozwój i 
hodowla dzikiej zwierzyny, dokarmianie i 
selekcja osobnicza zwierzyny płowej . Za 
rok Koło będzie obchodzić 20 rocznicę po-
wstania . W tym uroczystym dniu otrzyma-
my również sztandar. Posiadamy własną 
stronę internetową http://trop-plock.pl/ 

Myśliwi Nr 11/84 

Prezes Koła Łowieckiego „Trop-Płock” Jacek Gackowski 
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„Od nakrętki do nakrętki czyli Fundacja „Portal FM  

Pomagamy Dzieciom” w skrócie.”  
Z tym, że w dzisiejszych czasach Internet może zmienić świat, zgadza się 

większość społeczeństwa. Członkowie  Fundacji „Portal Fm-Pomagamy Dzieci-
om’’ na pewno, ponieważ głównie za sprawą wirtualnego świata się poznawali, 
dowiadywali o swoich możliwościach i nabierali doświadczenia. A zaczęło się od 
zbiórki nakrętek dla małego Rafaela z Kamiennej Góry. O akcji dowiedział się 
Pan Piotr, obecny prezes fundacji, który zaraził pomysłem swoich bliskich, znajo-
mych i osoby poznane przez Internet.  

Już 20 października 2011r. chętnych do pomocy zrobiło się więcej i to oni 
założyli stowarzyszenie zwykłe. Z czasem punktów oddawania nakrętek na ob-
szarze Płocka było kilkanaście. Przy ulicy Kochanowskiego była ich pierwsza sie-
dziba, gdzie zbierali się,  omawiali swoje działania i pomoc oraz segregowali na-
krętki. Zbierali pluszaki, robili paczki świąteczne i umilali  czas najmłodszym, pro-
pagując dobre serce i poszerzając swoje grono. Jednym z przedsięwzięć były 
trzydniowe  ferie 2012 dla dzieci, które wspierały nas w zbieraniu.  

Zakręconych ludzi w Płocku pojawiło się coraz więcej, dlatego zdecydowano 
się na zmiany. Od marca 2012r. do kwietnia 2013r. pieniądze z  recyklingu nakrę-
tek przeznaczane były dla dwuletniego  płocczanina Witolda Wojciechowskiego, 
który urodził się z jedną komorą serca i czeka na poważną operację w Mona-
chium.  Zmienili również rodzaj swojej działalności i tak od września 2012 Stowa-
rzyszenie przerodziło się w Fundację,  a prezesem został Piotr Nosarzewski.  

Czas leciał, ludzie się zmieniali, ale on dążył do celu i dzielnie gromadził swój 
zespół. Teraz w nowej siedzibie przy ulicy Dojazd 13 ich możliwości się zmieniły. 
Cel zawsze był jeden-  pomagać dzieciom, ale perspektywy ku temu nabrały tem-
pa. Akcja dla Witka nie opierała się jedynie na zbiórce nakrętek. Fundacja starała 
się o każdy grosz dla malucha. W czerwcu odbyła się impreza charytatywna, pod-
czas której goście mogli wylicytować ciekawe przedmioty wykonane podczas za-
jęć w fundacji oraz gadżety Wisły Płock. Atrakcjami był pokaz mody oraz zespoły 
muzyczne.  

Kolejną okazją do przeprowadzenia zbiórki dla Witka były sierpniowe dożynki 
w Rogozinie, gdzie od samego rana kwestowali wolontariusze, a mieszkańcy wy-

kazali się wielkim sercem i 
chęcią do pomocy. Rogozi-
no, a dokładniej tamtejszy 
kościół, stał się również miej-
scem kiermaszów, które za-
silają konto Fundacji na 
szczytne cele.  
 

Parę słów o fundacji  
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Takim też miejscem jest Urząd Miasta Płocka.  Bal charytatywny, który odbył 

się w kwietniu tego roku, był ostatnią okazją do oddania „grosza” dla Witka Woj-
ciechowskiego. Impreza ta była podsumowaniem i zakończeniem akcji prowadzo-
nej z przeznaczeniem dla małego płocczanina.  

Od tamtej pory działania fundacji jeszcze bardziej zaczęły się rozrastać. Gru-
pa członków i wolontariuszy poszerzała się, a każdy przybywał z nowymi pomy-
słami.  W związku ze wcześniejszą zmianą lokalu na większy stworzono regular-
ne zajęcia plastyczne dla dzieci. Oprócz tego, że uczestnicy warsztatów mogą 
udoskonalać swoje umiejętność, poznawać nowe techniki plastyczne, to również 
przy tym świetnie się bawią pod okiem wykształconych i doświadczonych ludzi, 
którzy wiedzą, jak zachęcić do pozostawienia komputera w domu i przyjścia na 
zajęcia.  

Członkowie Fundacji starają się pozyskiwać z różnych źródeł materiałów, by 
zajęcia były jak najbardziej urozmaicone oraz przeznaczone dla jak największej 
liczby odbiorców. Nawet w wakacje grupa dzieci uczęszcza na zajęcia w ramach 
projektu sfinansowanego  przez Urząd Miasta Płocka – Przeciwdziałania uzależ-
nieniom i patologiom społecznym „I Ty poszukaj swojego Robinsona”. Pierwszy 
etap odbył się w dniach 15-19 lipca, kolejny odbędzie się od 19 sierpnia.  Ce-
lem zajęć jest pokazanie dzieciom aktywnych form spędzania wolnego czasu, 
nauczenie ich współpracy w grupie , właściwego kontaktu z rówieśnikami jak i 
osobami dorosłymi, a przede wszystkim pokazanie im odrobiny lepszego świata. 
Każdy dzień przynosi im coraz więcej frajdy. Rysują portrety, oglądają bajki, grają 
w podchody, biorą udział w olimpiadzie sportowej oraz w innych atrakcjach przy-
gotowanych przez przeszkolonych streetworkerów i wolontariuszy.  

Podopiecznymi Fundacji jest również Monika i jej rodzeństwo, którzy przez 
nieszczęśliwy dla nich los trafili to rodziny zastępczej, która z rodziną nie miała 
nic wspólnego. Rodzeństwo po długich katorgach, upokorzeniach i głodzie ucie-
kło, a teraz potrzebuje pomocy, by móc samodzielnie stanąć na nogi. Fundacja 
stara się o pomoc dla nich w formie pieniędzy na utrzymanie oraz mieszkania. 
Każda darowizna przekazywana na konto Fundacji z dopiskiem „Pomoc dla Moni-
ki” może dać tym wytrwałym, młodym ludziom nadzieję na lepsze jutro.  

Fundacja „Portal FM- Pomagamy Dzieciom”  nie prowadzi działalności gospo-
darczej, więc każda złotówka, jaka trafia na ich konto z darowizn i recyklingu na-
krętek,  jest przeznaczana na ich podopiecznych, materiały oraz wyposażenie 
świetlicy.  Fundacja „Portal Fm- Pomagamy Dzieciom” ma jeden cel, a sposobów 
na jego wykonanie jest bardzo wiele, dlatego też kolejne projekty przeznaczone 
dla dzieci  są w drodze.  

Członkowie fundacji chcą stworzyć dzieciom i młodzieży oazę spokoju, 
uśmiechu i zabawy, gdzie zawsze będą mogły przyjść i cieszyć się beztroskim 
życiem.   

Ta organizacja to ogromne serce, które przy pomocy innych będzie dawać 
ciepło coraz większej liczbie osób i to wszystko bezinteresownie.  

Parę słów o fundacji  

Prezes Fundacji Piotr Nosarzewski  
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Miało być o pedofili w kościele, ale nie będzie. Wystarczy, że jest wszędzie. 
Strach otworzyć gazetę, bo te  prześcigają się w śledzeniu pedofili w sutannach. 
No i dobrze. Każdy złapany i ukarany krzywdziciel dzieci to przynajmniej jeden 
dramat dziecka mniej. Ale ilość medialnych materiałów (pisanych i filmowych) 
stała się już nie do zniesienia. Teraz należałoby oczekiwać serii na temat pedofili 
wśród nauczycieli, trenerów sportowych, lekarzy, aktorów i reżyserów filmowych.  
Wszystkich jednakowo powinno się karać. Czy to ksiądz, lekarz, czy gwiazda fil-
mowa. Tylko obserwując tzw. mainstream medialny, mam dziwne poczucie, że 
jednych należałoby karać bardziej, a innych mniej. Bardziej tych „katolików”, a 
tych „niewierzących” może mniej, bo oni mają bardziej luźne normy społeczne i 
moralne. Bardziej księży, ale już reżyserów filmowych mniej, bo artystom można 
więcej, taką mają duszę, podobnie jak dziennikarze. Wikarego z wiejskiej parafii 
można  pokazywać i linczować, ale artystę Romana Polańskiego już nie bardzo. 
Ba, trzeba go nawet bronić publicznie w polskiej telewizji  przed ekstradycją do 
USA, gdzie go czeka sąd właśnie za pedofilię.  Inna sprawa, że kościół instytucjo-
nalny w Polsce zbyt długo był bierny, aby zmierzyć się z tym problemem. Ale ko-
ściół to ludzie, są grzeszni, ale ten sam kościół przetrwał dwa tysiące lat i miał 
wiele większych grzechów na sumieniu.   

Tak się złożyło, że akurat w Polsce te sprawy, chwilowo- mam nadzieję, 
przykrywają inne zjawisko, jakie możemy obserwować w kościele, również w Pol-
sce.  Efekt Franciszka – jak to określają media. Liczba kandydatów na kapłanów 
w naszym kraju gwałtownie wzrosła. Określa się to zjawisko jako właśnie 
„efektem papieża Franciszka”, który, obserwując jego pontyfikat,  jakby stara się 
sprowadzić kościół do korzeni. Z lektury wiem, że podobne zjawisko było zaob-
serwowane po rozpoczęciu pontyfikatu Jana Pawła II, który otworzył kościół i Wa-
tykan na świat. W komunistycznej Polsce zwłaszcza seminaria nagle zaczęły być 
oblegane. Kościołowi w dzisiejszym,  skomercjalizowanym świecie,  być może 
coraz trudniej się odnaleźć. Ale nagle przyszedł człowiek, głowa najmniejszego 
państwa na świecie, ale jednocześnie jednego z najpotężniejszych, który jeździ 
metrem, nie lubi być wożonym limuzynami, nie chce mieszkać w luksusowych 
apartamentach. W pierwszych dniach pontyfikatu papieża Franciszka było sły-
chać głosy, że to gesty na pokaz, że pudrowanie watykańskiej choroby. Ale ten 
papież każdego dnia pokazuje, że idzie swoją drogą. Za takim papieżem chcą iść 
ludzie, wierni, kapłani.   

Papież Franciszek zszedł z wysokiego  piedestału na poziom zwykłych ludzi. 
Być może pochodzenie papieża, być może obserwacja kościoła rzymskiego  z 
dalekiej Argentyny, a być może boska opatrzność sprawiły, że akurat ten człowiek 
pokieruje kościołem w tych trudnych czasach. Szerokim echem odbiła się kore-
spondencja papieża do czołowej, lewicowej gazety we Włoszech. Papież nawołu-
je do dialogu, ubolewa, że chrześcijaństwo, którego symbolem jest światło,  jest 
przedstawiane jako „mroki przesądów”.   

Miejmy nadzieję, iż to światło Franciszka zobaczymy wkrótce. Kolejne, świa-
towe Dni Młodzieży, które tak bardzo  promował Jan Paweł II, papież Franciszek 
zaplanował w Krakowie.  

Papież nowych czasów Nr 11/84 

Andrzej Wiśniewski 
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Czasem jedno dobrze zadane pytanie może zmienić całe życie� 
 
Trzy sita 

 Któregoś dnia zjawił się u filozofa Sokratesa jakiś człowiek i chciał się z nim 
podzielić pewną wiadomością. 

- Posłuchaj, Sokratesie, koniecznie muszę ci powiedzieć, jak się zachował 
twój przyjaciel. 

- Od razu ci przerwę – powiedział mu Sokrates – i zapytam, czy pomyślałeś o 
tym, żeby przesiać to, co masz mi do powiedzenia, przez trzy sita? 

 A ponieważ rozmówca spojrzał na niego nic nierozumiejącym wzrokiem, 
Sokrates tak to objaśnił: 

- Otóż, zanim zaczniemy mówić, zawsze powinniśmy przesiać to, co chcemy 
powiedzieć, przez trzy sita. Przypatrzmy się temu! 

 Pierwsze sito to sito prawdy. Czy sprawdziłeś, że to, co masz mi do powie-
dzenia, jest doskonale zgodne z prawdą? 

- Nie, słyszałem, jak o tym mówiono, iR 
- No cóżR Sądzę jednak, że przynajmniej przesiałeś to przez drugie sito, 

którym jest sito dobra. Czy to, co tak bardzo chcesz mi powiedzieć, jest przynajm-
niej jakąś dobrą rzeczą? 

 Rozmówca Sokratesa zawahał się, a potem odpowiedział: 
- Nie, niestety, to nie jest nic dobrego, wręcz przeciwnieR 
- Hm! – westchnął filozof. – Pomimo to przypatrzmy się trzeciemu situ. Czy 

to, co pragniesz mi powiedzieć, jest przynajmniej pożyteczne? 
- Pożyteczne? Raczej nieR 
- W takim razie nie mówmy o tym wcale! – powiedział Sokrates. – Jeżeli to, 

co pragniesz wyjawić, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani pożyteczne, wolę nic 
o tym nie wiedzieć. A i tobie radzę, żebyś o tym zapomniałR 

 
Często aż nas swędzi język, 

żeby opowiedzieć to, co usłysze-
liśmy od innych.  

 
Czy nie byłoby lepiej  prze-

siać najpierw  te wypowiedzi  
przez trzy sita,  jak to zrobił So-
krates?  

 
Jakie ryzyko pociąga za so-

bą przytaczanie  zasłyszanych 
opinii  i plotek? 

 

  Filozofia dla dużych i małych 

Wybrała z  Bajek filozoficznych M. Piquemala  B. Kapowicka 

Nr 11/84 
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MSZE ŚWIĘTE: 
Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych,  
(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 

godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź   

godz. 1800 Msza św.  

NABOŻEŃSTWA: 
Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni 

 - godz. 1500 /w okresie letnim: kwiecień - listopad/ 

Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 1115 

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 

Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  (dla dzieci i młodzieży w poniedzia-
łek i środę) 

Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 

SPOTKANIA:  
Grupa biblijno-liturgiczna– ostatni piątek miesiąca o godz. 1900  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - niedziela o godz. 1030   

Koło Żywego Różańca - ostania niedziela miesiąca, po mszy św. 930  

PORZĄDEK MSZY ŚW. NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

KANCELARIA: czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.   

Tel. plebania - 24 264 45 58, + 48 507 119 511 

Nr 11/84 

• Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na 
tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co 
należy.   

• Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewneR Tylko dziś jest Twoje 

• Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.  

Myśli  Błogosławionego 
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Redaguje zespół: 
Adres do korespondencji:  
P a r a f i a  ś w .  F a u s t yn y  A p o s t o ł k i  M i ł o s i e r d z i a  B o ż e g o ,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii.  
Serdecznie więc zapraszam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 
- z Rogozina z ulicy Wspólnej na 9 listopada,  

- z Rogozina z ulicy Krótkiej na 16 listopada,   

- z Rogozina z ulicy Spokojniej (cała) na 23  listopada,  

- z Rogozina z ulicy Morelowej (cała) na 30 listopada,  

- z Rogozina z ulicy Kwiatowej na 7 grudnia.  

 Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję 

sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska. Świątynia, w której pa-

nuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii.  Za te sobotnie chwile 

poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszystkim - BÓG ZAPŁAĆ. 

Proboszcz ks. Janusz Wiśniewski 

Nr 11/84 

Pragnąłbym podziękować panom: Pabianowi, Kuczmarskiemu, Chmielewskiemu 

i Stefańskiemu za wycięcie topoli. Dziękuję serdecznie firmie Bango za  wykar-

czowanie pni po topolach.  

Aktorzy :  
Jezus – Natalia Dworakowska ;  

Posłaniec Jezusa – Maja Zembrzuska 
Dziewczyna z walizką – Julia Zembrzuska 

Lekarz – Małgorzata Kukawska 
Dziewczyna z dyskoteki – Małgorzata Truszczyńska 

Alkoholik – Daria Śmigielska 
Wróżka – Julia Wojciechowska 

Sportowiec – Wiktoria Popławska 
Całość przygotowała p. Agata. Trojanowska 

Sztuka teatralna: Grzech z walizką - 27.10.2013 godz.930  

Serdecznie zapraszam wszystkich parafian na mszę św. z okazji Patrona Myśli-

wych św. Huberta w intencji członków Koła Łowieckiego „Trop - Płock” 3 listopada 

o godz. 930. Liturgii będzie towarzyszyć bogata oprawa muzyczna hejnalistów, 

członków Polskiego Związku Łowieckiego oraz okolicznościowe wystawy: książek 

poświęconych tematyce myśliwskiej, znaczków pocztowy, odznaczeń myśliwskich 

i filatelistyczna.  
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Dzień Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Pi. 1  UROCZYSTOŚĆ 

WSZYSTKICH  

ŚWIĘTYCH 

1800 msza św. 

Sob. 2  WSPOMNIENIE 

WSZYSTKICH WIER-

NYCH ZMARŁYCH 

1800 msza św. 

Nd. 3 XXXI NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 4-9   1800 msze św.  

Pi. 8  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600  wizyta u chorych   

1700 nabożeństwo i spowiedź 

1800 Msza św. 

Nd. 10 XXXII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św. 

1130 msza św.  

Pn. 11  ŚWIĘTO  

NIEPODLEGŁOŚCI 

930 msza św. 

1130 msza św.  

Po.-Sob. 12-16   1800 msze św.  

Nd. 17 XXXIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla 

rodziców dzieci komunijnych, 

1130 msza św., spotkanie dla 

kandydatów do bierzmowania 

Po.-Sob. 19-23   1800 msze św.  

Nd. 24 UROCZYSTOŚĆ  

CHRYSTUSA, 

KRÓLA 

WSZECHŚWIATA 

 930 msza św., spotkanie Koła 

Żywego Różańca 

1130 msza św. 

Po.-Sob.  24-30   1800 msze św.  


