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Pismo bezpłatne  

Juliusz Słowacki, 1848  

Słowiański papież  

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza  
W ogromny dzwon,  
Dla słowiańskiego oto papieża  
Otworzył tron.  
 
Ten przed mieczami tak nie uciecze  
Jako ten Włoch,  
On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze;  
Świat mu to proch!  
 
Twarz jego, słowem rozpromieniona,  
Lampa dla sług,  
Za nim rosnące pójdą plemiona  
W światło, gdzie Bóg.  
 
Na jego pacierz i rozkazanie  
Nie tylko lud  
Jeśli rozkaże, to słońce stanie,  
Bo moc to cud!  
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Według podziału fizyczno-geograficznego teren naszej parafii wchodzi w skład wy-
soczyzny Płońskiej zwanej także  wysoczyzną Płocką. Formę ukształtowania powierzchni 
w postaci równiny morenowej „zawdzięczmy” działaniu lodowca, który przed ponad 20-
0 tys. lat przesuwając się aż do Sudetów, Wyżyny Małopolskiej, Lubelskiej i Śląskiej 
przemieszczał się m.in. przez nasze tereny. Takie warunki rzeźby terenu są korzystne dla 
rolnictwa i budownictwa za wyjątkiem terenów położonych w dolinkach cieków wodnych 
i skarpy dolinki rzeki Rosicy. Obszar , który obejmuje parafia należy do zlewni rzeki Ro-
sicy - dopływu Wisły, odwadniany jest przez rowy melioracyjne. System hydrologiczny 
tworzą rowy, a także dolinki erozyjno-denudacyjne prowadzące okresowo wody 
(szczególnie w okresie intensywnych opadów i wiosennych roztopów).  

Wody podziemne reprezentuje kilka poziomów wodonośnych. Wody te nie tworzą 
jednolitego poziomu. W dolinkach cieków i zagłębień bezodpływowych poziom wód 
gruntowych występują ok 1 metr p.p.t. Zakłada się że korzystne warunki wodne dla zabu-
dowy posiadają tereny z wodą występująca głębiej niż 2,0 m p.p.t. (warto o tym pamiętać 
przy planowaniu budowy domu).  

Parafia leży w zasięgu zbiornika wód podziemnych GZWP NR 215 Subieniecka 
Warszawska. Zbiornik ten jest w miarę dobrze izolowany od powierzchni i posiada klasę  
pierwszą jakości wód. Lokalne zanieczyszczenia wód podziemnych występują na granicy 
z miastem Płockiem. Najniższą jakością wód podziemnych (III klasa) charakteryzuje się 
obszar okolicy wsi Kostrogaj i Brochocin.  

Woda, którą używamy na co dzień pochodzi ze Stacji Uzdatniania Wody w Jurysze-
wie i jest czerpana z dwóch studni: jedna z głębokości 91 metrów, posiadająca wydajność 
142 metrów sześciennych na godzinę a druga z głębokości 101,5 metrów o wydajności 
źródła 165 m3/h. Ujmowana woda, po uzdatnieniu używana jest na cele zbiorowego za-
opatrzenia ludności i jest rozprowadzana wodociągiem. Na terenie gminy znajdują się 
jeszcze trzy podobne stacje (Woźniki, Radzanowo-Dębniki, Ciółkowo) które zasilają 
osobne sieci wodociągowe. Dla zapewnienia ciągłości dostaw wody poszczególne stacje 
łączą  ze sobą tzw. spinki, które w razie awarii w jednej ze stacji pozwalają pompować 
wodę do sąsiednich sieci wodociągowych, spada wówczas co prawda ciśnienie w sieci  
ale woda wciąż płynie do odbiorców. Jakość wody spełnia surowe wymagania i jest bada-
na z częstotliwością nie rzadziej niż 4 razy do roku. W 2011 r. Stacja Uzdatniania Wody 
w Juryszewie została gruntownie zmodernizowana za kwotę 1,9 mln zł. W ramach moder-
nizacji w stacji zmieniono całą technologię uzdatniania, postawiono dwa zbiorniki wy-
równawcze, wyposażono w nowe urządzenia technologiczne wraz z osprzętem i armaturą, 
rurociągi wód popłucznych oraz przelewowy i awaryjny spust wody ze zbiorników wy-
równawczych, wykonano roboty budowlane i elektryczne. Stacja posiada własny, stacjo-
narny agregat prądotwórczy, który uruchamia się automatycznie w wypadku zaniku do-
staw prądu. A wszystko to po to, aby woda  była zdrowsza, krystalicznie czysta i stosun-
kowo tania (dość powiedzieć że obecnie 1000 litrów wody naprawdę smacznej wody 
kosztuje 2,81 zł - to mniej więcej tyle, ile musimy zapłacić za dwie 1,5 litrowe butelki  
średniej jakości wody mineralnej  w sklepie). Niestety, ta naprawdę świetna woda na wyj-
ściu z stacji, trafia  do starych ponad dwudziestoletnich  rur i wówczas zwłaszcza przy 
spadku ciśnienia (awaria, duży pobór) czasem pojawiają się problemy… ale to już temat 
na inny artykuł. 

Krzysztof Czerwiński 

Spacerkiem po okolicach parafii 
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Przemówienie Papieża Franciszka  
z okazji 25 rocznicy ogłoszenia listu apostolskiego  

«Mulieris dignitatem» Jana Pawła II. 

 

Podzielę się z wami, refleksją na ważny temat: powołanie i misja kobiety w naszych 
czasach. Okazją do tego jest 25. rocznica listu apostolskiego papieża Jana Pawła II Mulie-
ris dignitatem — dokumentu historycznego, pierwszego w papieskim magisterium po-
święconego w całości tematyce kobiety, a zwłaszcza ten punkt, w którym jest powiedzia-
ne, że Bóg zawierza w sposób szczególny człowieka, istotę ludzką, kobiecie. Co oznacza 
to «szczególne zawierzenie»? Wydaje mi się oczywiste, że mój poprzednik odnosi się do 
macierzyństwa. Wiele rzeczy może się zmienić i zmieniało się w ewolucji kulturowej i 
społecznej, ale pozostaje faktem, że to kobieta poczyna, nosi w łonie i rodzi dzieci. I nie 
jest to po prostu fakt biologiczny, ale wiąże się z tym bogactwo implikacji zarówno dla 
samej kobiety, jej sposobu bycia, jak i dla jej relacji, podejścia do życia ludzkiego i życia 
w ogóle. Powołując kobietę do macierzyństwa, Bóg w bardzo szczególny sposób powie-
rzył jej istotę ludzką. 

Występują tu jednak zawsze dwa niebezpieczeństwa, dwie skrajne postawy, krzyw-
dzące dla kobiety i jej powołania. Pierwsze to sprowadzanie macierzyństwa do roli spo-
łecznej, do zadania, wprawdzie szlachetnego, ale faktycznie odsuwającego na bok kobietę 
z jej możliwościami, co powoduje niedocenianie w pełni jej roli w budowaniu wspólnoty. 
Tak dzieje się zarówno w środowisku świeckim, jak i w środowisku kościelnym. A reak-
cją na to jest inne niebezpieczeństwo, o wymowie przeciwnej, a mianowicie promowanie 
swego rodzaju emancypacji, która w celu zajęcia przestrzeni odebranych płci męskiej 
rezygnuje z kobiecości wraz z jej charakterystycznymi cennymi cechami. W tym miejscu 
chciałbym podkreślić, że kobieta jest szczególnie uwrażliwiona na «sprawy Boże» — 
przede wszystkim pomaga nam poznać miłosierdzie, czułość i miłość Boga względem 
nas. 

Także w Kościele ważne jest zadanie sobie pytania: jaka powinna być obecność ko-
biety? Boli mnie — mówię prawdę — kiedy widzę, że w Kościele lub w niektórych orga-
nizacjach kościelnych rola służebna — którą mamy i powinniśmy odgrywać wszyscy — 
że ta rola służebna kobiety przeradza się w rolę servidumbre. Nie wiem, czy tak mówi się 
po włosku. Rozumiecie mnie? Służba. Kiedy widzę, że kobiety wykonują czynności nale-
żące do servidumbre, oznacza to, że nie rozumie się dobrze, co powinna robić kobieta.  

Jaka powinna być  

obecność kobiety w Kościele?  

Czy można ją  

bardziej dowartościować? 

Opracowała na podstawie Opoka Magdalena . Balska   

Nr 05/89 
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 Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego życie okazało się 
wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata. 

Temu człowiekowi było na imię Karol. 
Karol Wojtyła. 

Od 16 października 1978 roku Karol Wojtyła przybrał nowe imię Jana Pawła II. 
  

/ks. kard. Stanisław Dziwisz/ 
 
Karol Józef Wojtyła  - od 16 października 1978 r. papież Jan Paweł II - urodził się 18 
maja 1920 roku w Wadowicach, w miasteczku położonym 50 km od Krakowa. Karol 
Wojtyła został ochrzczony 20 czerwca 1920 roku w kościele parafialnym w Wadowicach 
przez księdza Franciszka Żaka, przyjął Pierwszą Komunię Świętą w dziewiątym roku 
życia i został bierzmowany, mając 18 lat. 

Po ukończeniu czteroklasowej szkoły ludowej, Karol uczył się w państwowym gim-
nazjum męskim im. Marcina Wadowity. Po maturze w 1938 roku rozpoczął studia poloni-
styczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Gdy niemieccy okupanci zamknęli uniwersytet w 1939 roku, młody Karol pracował (1940
-1944) w kamieniołomach i fabryce chemicznej Solvay, aby nie zostać wywiezionym na 
roboty do Niemiec. 

Od roku 1942, czując powołanie kapłańskie uczęszczał na wykłady podziemnego 
seminarium zorganizowanego przez arcybiskupa Krakowa, kardynała Adama Stefana 
Sapiehę. Równocześnie był jednym z założycieli tajnego Teatru Rapsodycznego. 
Po wojnie kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 1 
listopada 1946 roku. 

Następnie został wysłany przez Kardynała Stefana Sapiehę do Rzymu, aby rozpocząć 
studia doktoranckie. Pod kierunkiem wybitnego teologa, dominikanina Reginalda Garri-
gou-Lagrange'a napisał rozprawę doktorską Zagadnienie wiary u świętego Jana od Krzyża 
(Questio de fide apud sanctum Ioannem de Cruce). Podczas studiów rzymskich w okresie 
wakacji pracował duszpastersko wśród Polonii mieszkającej we Francji, Belgii i Holandii. 

Do Polski wrócił w 1948 roku i został wikarym w parafii w Niegowici, niedaleko 
Krakowa, a następnie w parafiii świętego Floriana w Krakowie. Był duszpasterzem stu-
dentów od 1951 roku, gdy podjął swoje studia filozoficzne i teologiczne. W 1953 roku 
habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim pracą: Próba opracowania etyki chrześci-
jańskiej według systemu Maxa Schelera. Został wykładowcą teologii moralnej i etyki w 
seminarium krakowskim i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
4 lipca 1958 roku papież Pius XII mianował go biskupem tytularnym Ombri i biskupem 
pomocniczym w Krakowie. Sakrę biskupią przyjął 28 września 1958 roku w katedrze 
wawelskiej z rąk arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. 
13 stycznia 1964 roku został mianowany arcybiskupem Krakowa przez Pawła VI, który 
mianował go kardynałem 26 czerwca 1967 roku. 

Brał udział w Soborze Watykańskim II (1962-1965) i wniósł znaczący wkład w po-
wstanie Konstytucji Gaudium et spes. Kardynał Wojtyła uczestniczył także w 5 synodach 
biskupów zwołanych przed jego pontyfikatem. 

Życiorys św. Jana Pawła II 

cd str 5 
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 Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe 16 października 1978 
roku Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. 22 paździer-
nika Jan Paweł II, jako 263 następca św. Piotra, rozpoczął 27-letni pontyfikat - jeden z 
najdłuższych w historii Kościoła. 

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II odbył 146 podróży apostolskich na tere-
nie Włoch. Jako biskup Rzymu odwiedził 317 z 333 parafii rzymskich. Odbył 104 piel-
grzymki zagraniczne, będące wyrazem stałej troski Następcy Piotra o cały Kościół. 

Żaden z papieży nie spotkał się z tyloma osobami w trakcie środowych audiencji 
generalnych (blisko 1200), w których uczestniczyło prawie 18 milionów pielgrzymów, nie 
licząc audiencji prywatnych i ceremonii religijnych. Tylko w trakcie Jubileuszu Roku 
2000 spotkał się z 8 milionami wiernych. Do tego dochodzą miliony wiernych w trakcie 
pielgrzymek, które odbył na całym świecie. Przyjmował przywódców państw w trakcie 38 
wizyt oficjalnych oraz udzielił 738 audiencji i spotkań z głowami państwa, odbył 246 
audiencje i spotkania z premierami.  

Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Za-
początkował tradycję Światowych Dni Młodzieży, które o roku gromadziły miliony mło-
dzieży w różnych miejscach na świecie.  

Ojciec Święty przewodniczył 147 ceremoniom beatyfikacyjnym, w czasie których 
ogłosił 1338 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i 51 uroczystościom kanonizacyjnym 
ogłaszając 482 świętych (w tym 9 Polaków oraz 2 świętych związanych z Polską). Prze-
wodniczył 9 konsystorzom i mianował 231 kardynałów (jednego in pectore), w tym 10 
Polaków. Przewodniczył też 6 zebraniom plenarnym Kolegium Kardynalskiego. 

W trakcie swojego pontyfikatu zwołał 15 synodów biskupów: 6 synodów general-
nych zwyczajnych (1980, 1983, 1987, 1990; 1994 i 2001), jeden synod generalny nad-
zwyczajny (1985) i 8 synodów specjalnych (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 [2] i 
1999). 

Do najważniejszych dokumentów, których autorem był papież należą: 14 encyklik, 
15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich. Napisał 
też 5 książek: Przekroczyć próg nadziei (październik 1994 rok), Dar i Tajemnica: w pięć-
dziesiątą rocznicę mojego kapłaństwa (listopad 1996), Tryptyk rzymski, Medytacje w 
formie poezji (marzec 2003), Powstańcie, idźmy (maj 2004) oraz Pamięć i tożsamość 
(luty 2005).  

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21:37. Pogrzeb odbył się w piątek 8 
kwietnia. Uczestniczyło w nim na placu św. Piotra ok. 300 tysięcy wiernych oraz 200 
prezydentów i premierów. W całym Rzymie przed ekranami rozstawionymi w wielu miej-
scach miasta zgromadziło się 5 mln ludzi. Papież został pochowany w podziemiach bazy-
liki św. Piotra na Watykanie. 

28 czerwca 2005 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Jana Pawła 
II.. Za zgodą Franciszka Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała wówczas dekret 
uznający cud przypisywany papieżowi Polakowi. Postulator procesu kanonizacyjnego ks. 
Sławomir Oder i rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi potwierdzili, że chodzi o 
przypadek kobiety z Kostaryki, która chorowała na tętniaka mózgu. Do cudownego 
uzdrowienia - zgodnie z kościelnymi przepisami - musiało dojść już po beatyfikacji papie-
ża.. 27 kwietnia 2014 roku  został świętym 

Życiorys św. Jana Pawła II cd Nr 05/89 

Przygotowała Agata Trojanowska  
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Urodził się 26 kwietnia 1860 r. w miejscowości Wilamowice 
koło Kęt, w obecnej diecezji bielsko-żywieckiej, dawnej kra-
kowskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Wilamowi-
cach, a potem w Kętach, uczęszczał do gimnazjum w Wado-
wicach, gdzie zdał maturę w czerwcu 1880 r., i wstąpił do 
Seminarium Duchownego w Krakowie. 6 lipca 1884 r. przyjął 
w Krakowie święcenia kapłańskie z rąk kard. Albina Duna-
jewskiego. W latach 1886-1888 odbył studia teologiczne w 
Wiedniu (gdzie uzyskał doktorat z teologii), w Rzymie i Pary-
żu. Po powrocie do kraju był wikariuszem w Kętach i w Kra-
kowie. W 1890 r. przedstawił na Uniwersytecie Jagiellońskim 
rozprawę habilitacyjną pt. «Archeologia chrześcijańska wobec 
historii Kościoła i dogmatu». W rok później został profesorem 

teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, na którym przez 
pewien okres pełnił funkcję dziekana wydziału teologicznego i rektora. Jako profesor uni-
wersytetu był bardzo ceniony przez studentów, cieszył się szacunkiem i przyjaźnią innych 
pracowników naukowych. Opublikował wiele artykułów z dziedziny teologii i archeologii 
chrześcijańskiej, a także na temat Eucharystii. 17 grudnia 1900 r. Leon XIII mianował 40-
letniego ks. prał. Józefa Bilczewskiego arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego. 
Konsekracja biskupia odbyła się 20 stycznia 1901 r. w katedrze we Lwowie. 

 
Sługę Bożego wyróżniała ogromna dobroć serca, wyrozumiałość, pokora, pobożność, 

pracowitość i gorliwość duszpasterska, które płynęły z wielkiej miłości do Boga i bliźnie-
go. Był mężem modlitwy, która inspirowała wszelką jego działalność. 

Fundował kościoły i kaplice, szkoły i ochronki, krzewił oświatę. Wspierał duchowo 
bądź materialnie wszystkie ważniejsze dzieła powstające w archidiecezji lwowskiej. Sługa 
Boży uważał, że jego świętym obowiązkiem jest bronienie i ratowanie obrządku łaciń-
skiego, za który odpowiadał przed Bogiem i Kościołem, własnym sumieniem i narodem. 
Świątobliwe życie abpa Józefa Bilczewskiego, wypełnione modlitwą, pracą i dziełami 
miłosierdzia, sprawiło, że cieszył się wielkim szacunkiem ludzi wszystkich wyznań, ob-
rządków i narodowości. 

 
W sprawach społecznych opowiadał się zawsze po stronie ludu, ubogich, robotni-

ków i chłopów. Nauczał, że fundamentem życia społecznego powinna być sprawiedliwość 
dopełniona przez miłość chrześcijańską. 

 
Czcią i miłością najlepszego syna otaczał Matkę Najświętszą, nazywając Ją swą 

«Matuchną». Pragnął, by taką samą pobożnością darzyli Ją wierni archidiecezji naśladując 
Jej cnoty, szczególnie całkowite zaufanie Bogu. 

 
Umarł 20 marca 1923 r. Jego zabalsamowane serce umieszczono w kaplicy bł. Jaku-

ba w bazylice katedralnej we Lwowie, a zwłoki zostały złożone w grobie na cmentarzu 
janowskim, gdzie grzebano ubogich, dla których był zawsze ojcem i opiekunem.  

Bł. Abp Józef Bilczewski 

Opracowała na podstawie Opoka Angelika Sielczak 

Nr 05/89 



 

 

7 

 
Drodzy Bracia Kapłani! 
 
 
Wielki Czwartek świętem kapłanów 

Oto znów nadchodzi Wielki Czwartek, dzień, w którym Jezus Chrystus ustanowił 
Eucharystię i równocześnie nasze służebne kapłaństwo. Chrystus, "umiłowawszy swoich, 
do końca ich umiłował"1. Jako Dobry Pasterz oddaje życie swoje2, aby zbawić ludzi, po-
jednać ich z Ojcem i wprowadzić w nowe życie. Apostołom ofiarował na pokarm Ciało 
swoje za nich wydane, i Krew swoją za nich przelaną. 

Rokrocznie dzień ten jest wielki dla wszystkich chrześcijan: za przykładem pierw-
szych uczniów przyjmują oni teraz Ciało i Krew Chrystusa podczas liturgii wieczornej, 
która ponawia Ostatnią Wieczerzę. Otrzymują od Zbawiciela przykazanie miłości brater-
skiej, jaka ma ich ożywiać, i rozpoczynają czuwanie z Nim, aby zjednoczyć się z Jego 
Męką. Wy sami ich gromadzicie i przewodniczycie ich modlitwie. 

Ale dzień ten jest wielki zwłaszcza dla nas, drodzy Bracia Kapłani. Jest to święto 
kapłanów. Jest to dzień, w którym zrodziło się nasze kapłaństwo jako uczestnictwo w 
jedynym Kapłaństwie Chrystusa-Pośrednika. W dniu tym kapłani całego świata są zapro-
szeni do koncelebrowania Eucharystii wspólnie ze swymi Biskupami i do odnowienia 
kapłańskiego oddania się na służbę Chrystusowi i Jego Kościołowi. 

W tym dniu czuję szczególną łączność duchową z Wami. Jak co roku, na znak na-
szej jedności w tym samym sakramentalnym kapłaństwie, przynaglony szczerym uzna-
niem, jakie żywię dla Was, i obowiązkiem utwierdzania braci w Chrystusowej służbie, 
kieruję do Was ten list jako pomoc do ożywienia tego niewypowiedzianego daru, jaki 
został nam udzielony przez włożenie rąk3. To służebne kapłaństwo, które jest naszym 
udziałem, jest zarazem naszym powołaniem i łaską. Naznacza całe nasze życie pieczęcią 
służby najpotrzebniejszej, nieodzownej: zbawiania dusz. Umacnia nas w niej także świa-
dectwo tylu pokoleń kapłanów. 

Św. Jan Paweł II - List do kapłanów na Wielki Czwartek 1986 

Przygotowała z ekai.pl/biblioteka Agata Trojanowska 

Nr 05/89 
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Zrealizowany przez Elżbietę Ruman  „Cud na Kostaryce" opowiada historię uzdro-
wienia, które uznane zostało przez Kościół rzymskokatolicki za cud, za sprawą którego 
Jan Paweł II ogłoszony zostanie świętym. 50-letnia dziś, Floribeth Mora Diaz, Kostary-
kanka, z punktu widzenia medycyny, znajdowała się w beznadziejnym stanie. Zdiagnozo-
wano u niej nieoperacyjnego tętniaka mózgu, który niemal z dnia na dzień czynił coraz 
większe spustoszenia w organizmie.  

Była już przykuta do łóżka, gdy 1 maja 2011 roku obejrzała w telewizorze transmisję z 
beatyfikacji polskiego papieża. O tym, co działo się wcześniej i później, Floribeth sama 
opowiada w filmie. Znajdują się w nim także wypowiedzi członków jej rodziny i lekarzy.  

Wspomnienia uczniów i współpracowników Jana Pawła II stały się z kolei tematem 
dokumentu „Nasz profesor papieżem" Grzegorza Linkowskiego. Opowieść osnuta została 
wokół związków Karola Wojtyły z Katolickiem Uniwersytetem Lubelskim, na którym 
nauczał przez 24 lata. Kierował katedrą etyki na Wydziale Filozofii od 1956 do 1978 ro-
ku. Wybór Lublina jako miejsca pracy naukowej, był kompromisem w ówczesnej rzeczy-
wistości. Został wówczas zamknięty Wydział Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, na 
którym Karol Wojtyła właśnie zrobił habilitację. Rozpoczęły się regularne wyprawy do 
Lublina na zajęcia.  

Film przybliża także reakcje pracowników i studentów KUL na wieść, że Karol Wojtyła 
został wybrany papieżem. Cezary Ritter opowiada historię uzdrowienia swojej malutkiej 
chorej na posocznicę córeczki, która została niewytłumaczalnie uzdrowiona, gdy już nie 
było nadziei. O modlitwę w jej intencji poproszono wtedy Jana Pawła II.  

Z innej perspektywy o Janie Pawle II opowiada dokument „Papieskie okno. Francisz-
kańska 3". Przypomina wzruszające pozaprotokolarne spotkania z wiernymi w Krakowie 
Zrealizowany przez Piotra Kota dokument niemal całkowicie złożony został z archiwal-
nych materiałów zarejestrowanych w czasie pielgrzymek polskiego papieża do ojczyzny. 
W Rzymie mówiono, że najlepsze i najbardziej ciekawiące jest, co papież mówi poza tek-
stami oficjalnych wystąpień. Taki właśnie charakter miały spotkania z wiernymi pod 
oknami krakowskiej kurii metropolitalnej na Franciszkańskiej 3. W tym domu Jan Paweł 
II nocował, tu przebywał jeszcze jako Karol Wojtyła. Na odbywające się poza oficjalnym 
protokołem widzenia tłumnie przybywała młodzież.  

Film przypomina, jak historia zmieniała charakter spotkań, bo bywało i tak, że w 1982 
roku tłum pod oknem skandował: „Gdzie jest papież, tam jest wolność!".... Ostatnie spo-
tkanie na Franciszkańskiej 3 miało miejsce w czasie pielgrzymki w 2002. Papież podzię-
kował wówczas za 23 wspólne lata tym, którzy przychodzili, zostawiając im swoisty te-
stament...  

Dokumenty św. Jan Paweł II Nr 05/89 

Rzeczpospolita z dnia 18.04.2014 r  
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„Chciałbym wam powiedzieć, że zawsze lubię patrzeć na wschodzące słońce (…), 
podczas wschodu słońca coraz wspanialszy staje się świat, domy, mieszkania, a także 

nasze życie. Wszystko staje się cieplejsze. 
 Bardzo lubię obserwować wschodzące słońce. (…) Każdy człowiek, każde dziecko 

jest słońcem, które wschodzi.  
(…) To wy przynosicie radość innym. To wy jesteście naszą radością i wy także 

naszą radością pozostaniecie.” 
*** 

  
  Dzieci 

Dorastają znienacka przez miłość, i potem tak nagle dorośli 
trzymając się za ręce wędrują w wielkim tłumie – 
(serca schwytane jak ptaki, profile wrastają w półmrok). 
Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości. 
Trzymając się za ręce usiedli cicho nad brzegiem. 
Pień drzewa i ziemia w księżycu: niedoszeptany tli trójkąt. 
Mgły nie dźwignęły się jeszcze. Serca dzieci wyrastają nad rzeką. 
Czy zawsze tak będzie – pytam – gdy wstaną stąd i pójdą? 
Albo też jeszcze inaczej: kielich światła nachylony wśród roślin 
odsłania w każdej z nich jakieś przedtem nie znane dno. 
Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć, czy będziecie zawsze oddzielać 
dobro i zło? 
 

*** 
 „Nigdy o tym nie zapominajcie! Jezus chce być naszym najbliższym Przyjacielem, 
naszym Towarzyszem drogi. Z pewnością macie wielu przyjaciół; ale nie możecie być 
ciągle z nimi i oni sami nie zawsze mogą wam pomóc, wysłuchać was i pocieszyć. 
 Jezus natomiast jest Przyjacielem, który nigdy was nie opuszcza; On was zna każ-
dego z osobna, osobiście; zna was po imieniu, idzie za wami, towarzyszy wam, kroczy z 
wami każdego dnia; bierze udział w waszych radościach i pociesza was w chwilach bólu i 
smutku. Jezus jest Przyjacielem, bez którego nie można się obejść, kiedy już spotkało się 
Go i zrozumiało się, że On nas kocha i chce być przez nas kochany” 
 

*** 
 „Pamiętajcie, że także wśród dorosłych wielkim jest ten człowiek, który zawsze 
chce się czegoś nauczyć, podczas gdy taki, który twierdzi, że wie już wszystko – w istocie 
jest tylko pełen samego siebie, a co za tym idzie – jest pozbawiony tych wspaniałych 
cech, które naprawdę wzbogacają życie. Uczcie się, pragnąc poznawać rzeczy wciąż no-
we, a czyńcie to z wielką pokorą, ponieważ tylko ona uczyni was otwartymi i gotowymi 
do wciąż nowych zdobyczy” 

 Elementarz św. Jana Pawła II  O dzieciach i dla dzieci

Wybrała z Halo urwisy! Tu mówi Papież i Elementarza Jana Pawła II dla 
wierzącego, wątpiącego i szukającego  Beata Kapowicka  

Nr 05/89 
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M SZE 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 poniedziałek i śro-
dę) 
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, 507119511 

Nr 05/89 

 
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.   

Św. Jan Paweł II 
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Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
Pa ra f i a  św.  Faus t yn y  Apos to ł k i  M i ł os ie rd z ia  Boże go ,  
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 przygo-
towują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii.  

Serdecznie więc zapraszam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 

- rodziców dzieci komunijnych na 10 maja,  

- ze Stróżewka, V część, osiedla Dom Polski na 17 maja, 

- ze Stróżewka, VI część, numery 49-72 na 24 maja,  

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

- z Rogozina z ul. Mazowiecka od Państwa Jankowskich do końca na 31 maja,  

- z Rogozina z ul. Mazowiecka, /od początku, numery parzyste do ulicy Bursztynowej/ i 
ul. Makowej na 7 czerwca. 

 Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję sprzą-
tania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska. Świątynia, w której panuje porządek i 
jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii.  Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na 
rzecz kościoła mówię wszystkim - BÓG ZAPŁAĆ. 

Proboszcz ks. dr Janusz Wiśniewski 

Nr 05/89 

Chciałbym serdecznie podziękować, dzięki którym mogły się wszystkie uroczystości Try-
diuum Paschalnego odbyć: Księdzu profesorowi Hieronimowi Chamskiemu za pomoc 
podczas całego Wielkiego Tygodnia, budowniczym naszego grobu: panom S. Szczutow-
skiemu, A. Dąbrowskiemu i innym, Ochotniczej Straży Pożarnej z Rogozina, asyście ko-
ścielnej i dziewczynkom sypiącym, osobom, które przygotowywały dzieci, chórowi para-
fialnemu, Kółku Żywego Różańca, kandydatom do bierzmowania, dzieciom i opiekunom 
ze świetlicy Przystanek, grupie liturgiczno-biblijnej, ministrantom i obsłudze naszej świą-
tyni. Wdzięczność wyrażam wszystkim parafianom ze tak liczny udział w nabożeństwach.  

Serdecznie dziękuję dzieciom ze świetlicy Przystanek, rodzicom i prowadzącym Świetlicę 
za przygotowanie Dnia Papieskiego, tj. 27 kwietnia o godz. 930 z okazji Kanonizacji Jana 
Pawła II. Słowa podziękowania kieruję także do chóru parafialnego.  

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

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.  

Miło ść, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.  

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.   Św.  Jan Paweł II 
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Nabożeństwo majowe w niedzielę po mszy św. o 1130, a w dzień powszedni po mszy św. 

wieczorowej. 

W dniach 12-14 maja podczas wieczornej Mszy św. obchodzić będziemy Biały Tydzień 
dzieci klas IV, które uroczyście odnowiły przyrzeczenia chrzcielne.  

     Ważniejsze wydarzenia liturgiczne w  maju  
Dzień  Niedziela Dzie ń  

powszedni 

Terminy 

Czw. 1   1600 wizyta u chorych 

1800 msze św.  

Pi. 2  I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 spowiedź, 

1800 msze św. 

Sob. 3  UROCZYSTOŚĆ NMP 
KRÓWOWEJ POLSKI 

930 msza św.  

1130 msza św 

Nd. 4     III NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  

1130 msza św 

Po.-Sob. 5-10   1800 msze św.  

Nd. 11 IV NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.   

1130 msza św., UROCZYSTOŚĆ 
ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ 
CHRZTU 

Po.-Sob. 12-17   1800 msze św. 

Nd. 18 V NIEDZIELA 
WIELKANOCY  

 930 msza św.  

1130 msza św., nabo żeństwo 
majowe  

Pn.-Sob. 19-24   1800 msze św. 

Nd. 25 VI NIEDZIELA 
WIELKANOCY  

 930 msza św.  

1130 msza św., OSP ROGOZI-
NO 

Pn.-Sob. 26-31   1800 msze św. 

Czw. 8  ŚW. STANISŁAW, PA-
TRON POLSKI,  
UROCZYSTOŚĆ 

1800 msze św.  

Wt. 13  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY Z FATIMY 

1800 msze św.  


