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PRZYJACIEL 

Przyjacielu ludzkich serc 

pojawiasz się  

w życiu szarego człowieczka  

jak Anioł 

i już nie sposób o Tobie zapomnieć. 

 

Przyjacielu ludzkich serc 

jesteś jak iskierka rozpalająca nadzieję na lepsze jutro. 

 

Przyjacielu ludzkich serc 

dziękuję Ci za dobroć i radość 

płynącą z głębi Twej duszy i serca...  
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Już po raz 114 Szkoła Podstawowa w Rogozinie, która mieści się przy ul. Ma-
zowieckiej 25, rozpoczęła kolejny rok szkolny.Radę Pedagogiczną Szkoły Pod-
stawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie stanowią nauczyciele zatrudnieni w 
tej szkole w liczbie 15, z czego 10 to nauczyciele pełnozatrudnieni i 5 nauczyciele 
niepełnozatrudnieni, jest też bibliotekarz –który pełni dyżur przez 3 godziny tygo-
dniowo, logopeda/rewalidator –( 6 godzin/2 godziny), wychowawca świetlicy – 
jeden etat (43 godzin), pedagog szkolny - pół etatu (tj.15 godzin). Wg stopni 
awansu zawodowego nauczyciele to: jeden stażysta, jeden nauczyciel kontrakto-
wy , czterech mianowanych oraz dziewięciu dyplomowanych. 

Liczba uczniów ogółem to 116 osób podzielonych na 7 oddziałów. Średnia 
liczba uczniów w klasie: 17. W szkole mieści się 10 sal lekcyjnych , z czego dwie 
sale są wynajęte dla potrzeb przedszkola .Lekcje rozpoczynają się o godzinie 
8:00, a kończą o 14:25. W szkole nie ma zmianowości. Świetlica szkolna pracuje 
w godzinach 06.30-08.00 i 11.00-16.30. Od roku 2014/2015 szkoła prowadzi 
świetlicę dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. W szkole jest biblioteka szkol-
na, szatnia, salka gimnastyczna zaadoptowana z klasopracowni, świetlica szkolna, 
boisko sportowe, przyszkolny kompleks boisk ORLIK, gabinet dyrektora z wy-
dzielonym od tego roku sekretariatem, pracownia komputerowa z dostępem do 
Internetu. Uczniowie klas I-VI, którzy mają trudności w nauce lub inne problemy 
edukacyjne, uczęszczają na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne i 
logopedyczne. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach kół 
zainteresowań, które prowadzone są przez nauczycieli, np. kółko muzyczne, in-
formatyczne, jęz. angielskiego i niemieckiego, sportowe, turystyczne, plastyczne, 
teatralne, taneczne. Łącznie w okresie tygodnia w szkole odbywa się 280 godzin 
lekcyjnych, z czego 56 ponadwymiarowych. Pomieszczenia do nauki oraz stan 
wyposażenia w środki dydaktyczne zapewniają realizację zadań statutowych 
szkoły. Pomieszczenia szkolne są estetyczne, funkcjonalne i utrzymane w czysto-
ści. We wrześniu wspólnie przeprowadzono kontrolę bezpieczeństwa sal i budyn-
ku szkoły. Przegląd wskazał prawidłowe przygotowanie budynku do zajęć. W 
czasie wakacji przeprowadzono gruntowny remont świetlicy szkolnej, sali sporto-
wej i wszystkich korytarzy. Wykonano malowania tychże pomieszczeń. Stworzo-
no kolejną pracownie dla klasy pierwszej. Zakupiono niezbędne meble szkolne. 

Szkoła w ubiegłym roku szkolnym była organizatorem lub wielu imprez o cha-
rakterze regionalnym. Szkoła ma wiele potrzeb. Z tych najważniejszych wymie-
nić należy utrzymanie dotychczasowej oferty zajęć pozalekcyjnych , utrzymanie 
zajęć nauki pływania, które od kilku lat organizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem 
„Nadzieja dla wszystkich”, założenie zabezpieczeń w sali sportowej. Najważniej-
szym problemem, wymagający pilnej realizacji, to opracowanie koncepcji, po-
szczególnych etapów rozbudowy szkoły o salę sportową i kompleks pomieszczeń 
tzw. „małej szkoły, w której w przyszłości znalazłyby swoje miejsce sale dla 
przedszkola. 

Krzysztof Czerwiński 

Spacerkiem po okolicach parafii 
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18-24 miesiąc życia dziecka część I 
Dziecko wkroczyło w drugie półrocze drugiego roku życia. Większość zdro-

wych dzieci dziewiętnastomiesięcznych potrafi już świetnie chodzić w zawrot-
nym tempie i z upodobaniem korzystają z tych umiejętności, wytrwale spacerując 
lub biegnąc w upragnionym kierunku. Maluch woli kroczyć własnymi ścieżkami, 
a do przodu (oraz do tyłu, na boki, na dół i do góry) pcha go ciekawość i niesamo-
witość tego, co może dojrzeć- motylek, patyk, duży kamień, ciekawe drzewo, ko-
parka w oddali czy upuszczona rękawiczka- wszystko jest ciekawe i warte zbada-
nia wzrokiem, dotykiem, węchem i często również smakiem. Zwiedzanie to ulu-
bione zajęcie młodego człowieka, jest to zajęcie bardzo rozwojowe, dlatego też 
warto jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu, na możliwie bezpiecz-
nym i urozmaiconym terenie, pozwalając dziecku na samodzielną eksplorację 
świata. Półtoraroczne dziecko przyzwyczajone do samodzielnych wędrówek jest 
w stanie pokonać jednorazowo 2 kilometry spokojnej drogi, robiąc wielokrotne 
przystanki na odpoczynek, obserwację lub zabawę, np. kamykami.  

Dziecko półtoraroczne zazwyczaj potrafi zgodnie z prawdą odpowiedzieć na 
pytanie, czy chce siusiu, czasem nawet samo zgłosić taką potrzebę, w wieku 21 
miesięcy samo sygnalizuje zmoczenie, czasem nawet woła przed, dzięki czemu 
nocnikowanie staje się coraz skuteczniejsze. Dwulatek na ogół kontroluje swoje 
potrzeby fizjologiczne, zgłasza je lub nawet sam potrafi wykonać wszystkie po-
trzebne czynności, jest teżto zupełnie normalne. 

Około osiemnastego miesiąca dziecko przeżywa tak wiele różnorodnych i no-
wych emocji, że ponownie odczuwa silną potrzebę ssania- jest to jego sposób na 
rozładowanie emocji. Nawet dzieci, które od dawna uspokajały się w inny spo-
sób, mogą zacząć ssać kciuk. Innymi sposobami na rozładowanie emocji są: koły-
sanie, przetaczanie głowy, przesuwanie mebli, wyrzucanie rzeczy z szafek, napa-
dy wściekłości, darcie papieru, książek, tapet, niszczenie pościeli, rozbieranie się i 
bieganie nago. Im bliżej drugiego roku życia, tym potrzeba ssania i gwałtownego 
rozładowywania się stają się mniejsze i najczęściej powiązane są z głodem, zmę-
czeniem, przygnębieniem.  

Dzieci w wieku dwóch lat mają za to coraz więcej żądań przed snem, nadal 
kołyszą się, czasem uderzają głową o ścianę, podłogę, rozrzucają i drą rzeczy. 

W wieku dwóch lat w życiu malucha pojawiają się różnorodne lęki. Strach wy-
wołać mogą głośne dźwięki, takie jak grzmoty, dzwonki, odkurzacz, pociąg; wi-
dok dziwnych przedmiotów, ciemnych kolorów, czasem lęk wzbudzi nowa za-
bawka, przestawiony mebel, nowe pomieszczenie, głęboka dziura na drodze, duże 
zwierzęta, zmiany pogody, np. gwałtowny deszcz. Występują również lęki zwią-
zane z ludźmi- obcy człowiek, brak mamy lub innej bliskiej osoby. Jak reagować 
w sytuacjach lękowych? Na pewno nie bagatelizować tych lęków, nawet jeśli 
nam wydają się niedorzeczne- dziecko naprawdę się boi i ma do tego prawo. Nie 
wyśmiewać ani lęku, ani tym bardziej dziecka. Nie zmuszać do zmierzenia się z 
sytuacją lękową- to może pogorszyć sprawę i utrwalić lęk. Monika Sowińska 
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Poznajemy języki obce—angielski 

Przygotowała Angelika Jezierska 

Nr 10/95 
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Ludzie są często głupi, nielogiczni i dbają tylko o wła-
sny interes; 
Przebaczaj im, mimo wszystko. 
Jeśli jesteś życzliwy, ludzie oskarżą cię o egoizm i ni-
skie pobudki; 
Pozostań życzliwy, mimo wszystko. 
Jeśli osiągniesz w życiu sukces, znajdziesz wielu fałszy-
wych przyjaciół i wielu prawdziwych wrogów; 
Staraj się osiągnąć sukces, mimo wszystko. 
Jeśli jesteś szczery i otwarty, ludzie mogą to wykorzy-
stać; 
Bądź szczery i otwarty, mimo wszystko. 
W jedną noc ktoś może zniszczyć to, co budowałeś przez lata; 
Buduj, mimo wszystko. 
Jeśli odnajdziesz pokój i szczęście, wielu będzie ci zazdrościć; 
Bądź szczęśliwy, mimo wszystko. 
O dobru, które czynisz dzisiaj, ludzie zapomną pewnie już jutro; 
Czyń dobro, mimo wszystko. 
Dawaj z siebie ile możesz, a często powiedzą ci, że to za mało; 
Mimo to dawaj z siebie wszystko. 
Widzisz, w ostatecznym rachunku, liczy się tylko to, co działo się między tobą a 
Bogiem. 
Między tobą a 'nimi', i tak nic nigdy nie było. 

Przyjacielowi możesz zawsze ufać.— On może być Twoim powiernikiem. 
Przyjaciel potrafi Cię pocieszyć — On zawsze Ciebie zrozumie. 

Przyjaciel akceptuje Cię w pełni —  Bo dla niego jesteś wyjątkową całością. 
Przyjaciel ofiarnie służy Ci pomocą i jest z Tobą w trudnych chwilach. 

 
Przyjaciel nie zdradzi Twoich tajemnic 

 Możesz rozmawiać z nim na każdy temat. 
Przyjaciel jest we wszystkim szczery i nie plotkuje za naszymi plecami. 

Przyjaciel to ktoś, przy kim nie udajesz. 
Przy nim zawsze możesz być sobą. 

Przyjaciel nie wstydzi się Ciebie i Ty jego nie musisz się wstydzić. 
 

Przyjaciel ofiarnie staje w Twojej obronie i, w prawdzie, stoi po Twojej stronie 
Nie obrazi się on, gdy powiesz mu najgorszą prawdę, bo ufa Tobie. 

 
Przyjaciel, to niezwykle ważna dla Ciebie osoba, którą warto cenić. 

Mimo wszystko Nr 10/95 

Matka Teresa z Kalkuty - przygotowała Agata Trojanowska  
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Święto, świętowanie jest tak dawne jak sam człowiek. Człowiek potrzebował  
i potrzebuje święta, aby czynić dobrze, tworzyć piękno. Potrzebne mu jest święto  
jako „miejsce" wyrażenia swoich przeżyć i świętowania z innymi. Święto trakto-
wane było jako czas odnalezienia niewinności, utraconego raju, pragnienie odna-
lezienia dzieciństwa. Przede wszystkim święto było czasem kontaktu z Bogiem - 
sacrum, który dawał człowiekowi odwagę bycia i działania, inspirował. Święto 
było „wydarzeniem", które obejmowało wszystkie dziedziny życia człowieka. 

Na pytanie, czym jest święto, znajdziemy różne odpowiedzi. Socjologowie czę-
sto  stwierdzają, że jest ono „najwyższą formą identyfikacji człowieka z grupą, do 
której należy"  

Inni w święcie widzą połączenie odpoczynku z kontemplacją. Filozof Pieper 
rozumie święto jako afirmację świata, uznanie całej rzeczywistości za dobro, w 
tym także siebie samego. Jan Chryzostom w homilii na Zesłanie Ducha Świętego 
istotę święta ujął w stwierdzeniu: „Tam jest święto, gdzie raduje się miłość" - Ibi 
festivitas, ubi caritas gaudet. 
Inne aspekty święta lub świętowanie są następujące: 
1. święto wymaga czasu, w sensie jego nieliczenia. Kalendarz liturgiczny nie  
jest „terminarzem", lecz kalendarzem świąt. Nie jest mierzeniem czasu, lecz  
ukazaniem kairosu (określony moment w dziejach, w którym dokonuje się zbaw-
cze działanie Boga);  
2. spontaniczności;  
3. bezinteresowności;  
4. społecznego charakteru, wspólnoty, komunii, która zbliża ludzi, zespala;  
5. element apelatywności, wezwania. Według Platona świętowanie potwierdza 
teraźniejszość czasu, w którym żyjemy, pomaga „opracować" przeszłość (element 
refleksji) i ukazuje przyszłość. „Określenie" przyszłości dokonuje się przede 
wszystkim poprzez fakt, że święto jest radością przebywania przed Bogiem - sa-
crum. Określenie przyszłości obejmuje całego człowieka, wszystkie dziedziny 
jego działania, życia. Święta dlatego nie sposób ograniczać do sfery tylko sakral-
nej. Człowiek posiadał świadomość, że święto jest darem bogów. Jest to pamiątka 
działania bóstwo. Nie mogło być święta bez szczególnej jego działalności.  Udział 
w święcie w konsekwencji był źródłem odrodzenia. Ludzie antyku odwiedzający 
świątynie życzyli sobie w święcie: odnowienia, przemiany, umocnienia. Niemiec-
ki myśliciel Pieper  swoją refleksję nad znaczeniem świąt pogańskich zamyka 
stwierdzeniem: „obchodzić święto znaczy wejść w obecność bóstwa";  
6. święto zawiera element inności, odmienności, odejścia od codzienności, jakie-
goś exodus. Podobnie jak Żydzi „wyszli” z Ziemi Niewoli – Egiptu, tak i święto-
wanie jest „wyjściem” od codzienności;  
7. święto jest królestwem symboli. Nie można wyrazić treści święta bez posługi-
wania się symbolami, znakami. 

Święto—świętowanie w życiu człowieka 

Ks. dr Janusz Wiśniewski 

Nr 10/95 
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Czasem jedno dobrze zadane pytanie może zmienić całe 
życie... 
 
Pasterz, który krzyczał „Wilk!” 
Był sobie raz pasterz, który lubił płatać figle. Kiedy pa-
sał swoje owce wysoko w górach, zaczynał nagle krzy-
czeć: 
 
- Ratunku, pomocy! Wilki napadły moje stado! Wilk! 
Wilk! 

 
Mieszkańcy wioski uzbrojeni w widły i kije przybiegli bez zwłoki, żeby go 

bronić. A pasterz śmiał się i śmiał... Spłatał im takiego figla kilka razy… 
 
Aż przyszedł dzień, w którym wilki naprawdę napadły na jego stado, i jak zwy-

kle zaczął krzyczeć” – Wilk! Wilk! 
 
Nikt jednak się nie ruszył. Nikt nie przybył z pomocą. I tego dnia pasterz stracił 

wszystkie owce ze swojego stada 
 
Kłamstwo jest zawsze kuszące, ponieważ załatwia wiele spraw po naszej my-

śli. Lecz istnieje duże ryzyko, że kłamca całkiem utraci wiarygodność. 
 
Właśnie stwierdzono, że dziecko skłamało. Ojciec wyrozumiały i nowoczesny 

wiedział, że to kłamstwo nie było ważne, ale ważne było moralne pojęcie kłam-
stwa. 

 
Przerwał swoją pracę i usiadł z synem, by wytłumaczyć mu w prostych sło-

wach, dlaczego musi zawsze mówić prawdę, bez względu na to, jakie będą tego 
konsekwencje. 

 
Zadzwonił telefon. 
Syn, który starał się zjednać sobie ojca, powiedział: <<Ja pójdę odebrać!>>. 
Pobiegł do telefonu. 
Po chwili powrócił: <<To agent ubezpieczeniowy, tatusiu>>. 

Filozofia dla dużych i małych 

Wybrała z Bajek filozoficznych. Jak żyć razem? Michaela Piquemala oraz 

Ale my mamy  skrzydła Bruna Ferrero Beata Kapowicka 

Nr 10/95 
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Zwierzchnicy religijni muszą być ludźmi pokoju, 
a dialog i współpraca są w stanie wykorzenić du-
cha wojny. Papież Franciszek pisze o tym w prze-
słaniu na międzynarodowe spotkanie na rzecz 
pokoju odbywające się w Antwerpii. W duchu 
Asyżu organizuje je rzymska Wspólnota św. 
Idziego. Spotkanie, nawiązujące do rocznicy wy-
buchu I wojny światowej, przebiega pod hasłem 
„Pokój jest przyszłością”. 
„W tych dniach, kiedy tak wiele narodów świata 
potrzebuje pomocy, by odnaleźć drogi pokoju, ta 

rocznica uczy nas, że wojna nigdy nie jest zadowalającym środkiem naprawy nie-
sprawiedliwości i osiągania zrównoważonego rozwiązania niezgody politycznej i 
społecznej” – pisze Ojciec Święty. Przypomina słowa Benedykta XV wypowie-
dziane w 1917 r., iż wojna zawsze jest bezużyteczną zbrodnią. 

Franciszek wskazuje zarazem, że aktualnie świat dotyka zbyt wiele wypowie-
dzianych i niewypowiedzianych wojen, które rujnują życie ludzi, zatruwają wie-
loletnie relacje współpracy między grupami etnicznymi i religijnymi, a także 
zmuszają rodziny i całe wspólnoty do uchodźstwa. „Wraz z wszystkimi ludźmi 
dobrej woli nie możemy pozostać bierni w obliczu takiego bezmiaru cierpienia i 
bezużytecznych zbrodni” – apeluje Papież. Wyraża zarazem nadzieję, że te dni 
międzyreligijnej modlitwy w Antwerpii przypomną, iż poszukiwanie poprzez mo-
dlitwę pokoju i zrozumienia może stworzyć długotrwałe więzi jedności i prze-
zwyciężyć pragnienie wojny. „Wojna nigdy nie jest konieczna i nie do uniknięcia. 
Zawsze można znaleźć alternatywę: drogi dialogu, spotkania i szczerego poszuki-
wania prawdy” – pisze Franciszek w przesłaniu na spotkanie w Antwerpii. Przy-
pomina zarazem, że zwierzchnicy religijni muszą być ludźmi dialogu i promować 
kulturę spotkania  i pokoju. Podkreśla też, że wspólnoty religijne muszą być szko-
łami szacunku i dialogu wobec innych grup etnicznych i religijnych. 

O tym, jakie jest znaczenie takich międzynarodowych spotkań w czasach, gdy 
słowo pokój zostało wyzute ze swego znaczenia, mówi przewodniczący Wspól-
noty św. Idziego, Marco Impagliazzo: „Panuje klimat wojny. Od Bliskiego 
Wschodu, przez konflikt Rosji z Ukrainą, po wszelkie wciąż trwające wojny w 
Afryce, szczególnie myślę tu o Republice Środkowoafrykańskiej. Można się więc 
zastanawiać, co znaczy mówić o pokoju w czasach, gdy wojna wydaje się prze-
ważać. Niestety, wciąż zbyt wielu myśli, że okres wojnie może położyć tylko 
przemoc. Tymczasem zebrani w Antwerpii zwierzchnicy różnych religii z całego 
świata, śledząc «ducha Asyżu», dają świadectwo czemuś zupełnie przeciwnemu: 
jedynym sposobem przezwyciężenia wojny jest pokój. Na tym jednak nie koniec. 

Papież Franciszek—dialog, współpraca  Nr 10/95 

Opracowała na podstawie www.opoka.pl Magdalena Balska 
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"Umiał święty profesor pochylić się i dotknąć końcówek 
najcieńszych gałązek. Owoc Ewangelii leżał u jego stóp, 
gdy przyodziewał biedaka w swoje własne buty, gdy 
okrywał jego plecy swoim płaszczem.  Umiał spytać 
małe dziecko na ulicy, dlaczego płacze". 
 
O kim tak pięknie i z taką delikatnością mówił w roku 
1963 krakowski biskup pomocniczy, a dziś kandydat na 
ołtarze, Jan Pietraszko? O znakomitym teologu i czło-
wieku wielkiego serca świętym Janie Kantym. Urodził 
się on w Kętach w roku 1390. Studiował filozofię i teo-

logię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przyjął święcenia kapłańskie. Został profe-
sorem i przez pół wieku wykładał teologię.  

 
 
Czterokrotnie pielgrzymował pieszo do Rzymu. Przez całe kapłańskie życie nie 

jadł mięsa. Słynął nie tylko w Krakowie z wielkiego miłosierdzia. Ponieważ sam 
był człowiekiem ubogim, który nigdy nie zabiegał o zaszczyty i dobra materialne, 
zdarzało się, że wspierał potrzebujących tym, co miał na sobie. Zmarł 24 grudnia 
1473 roku. Jego relikwie spoczywają w kościele św. Anny w Krakowie.  

 
 
Kanonizując go w roku 1767, papież Klemens XIII tak pisał: "Nikt nie zaprze-

czy, że Jan Kanty, który w Akademii Krakowskiej przekazywał wiedzę zaczerp-
niętą z najczystszego źródła, jest godny zaliczenia do wybranego grona znamieni-
tych mężów, wyróżniających się wiedzą i świętością. Postępowali oni tak, jak 
nauczali, i stawali w obronie prawdziwej wiary 
przeciwko tym, którzy ją zwalczali… 

  
W jego słowach i postępowaniu nie było fałszu 

ani obłudy: Co myślał, to i mówił. A gdy spo-
strzegł, że jego słowa, choć słuszne, wzbudzały 
niekiedy niezadowolenie, wtedy przed przystą-
pieniem do ołtarza usilnie prosił o wybaczenie, 
choć winy nie było po jego stronie... To, co głosił 
z ambony i wyjaśniał wiernym, potwierdzał swo-
ją pokorą, czystym życiem, miłosierdziem, umar-

Jan z Kęt - Profesor pełen dobroci 

 
Przygotowała z www.opoka.pl Angelika Sielczak 
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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 
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To już trzeci rok jak wspólnie działamy dzięki współpracy wolontariuszy, gminy i 
parafii. Cieszymy się, że możemy rozwijać w dzieciach pasje, jak również przygoto-
wywać je do życia poprzez przełamywanie barier oraz rozwój umiejętności.   
Zapraszamy do nas dzieci od lat 6 do udziału w zajęciach teatralnych, przygotowy-
waniu rekwizytów do przedstawień, karaoke czy pomocy w zdobywaniu wiedzy z 
języka angielskiego i matematyki. 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz.18:00-19:00 

Planujemy wystawić przedstawienie  w kościele w pierwszą niedzielę października pt 
„Jaś i Małgosia”. Tradycj ą stała się coroczna zabawa andrzejkowa  i kulig .                                                  

Agata Trojanowska 

Świetlica Przystanek 
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Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
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 zapra-
szam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 

ze Stróżewka, od skrzyżowania do Państwa Plewińskich na 4 października. 

- ze Stróżewka tzw. środek na 11 października,  

- ze Stróżewka osiedle „Polski Dom” na 18 października,  

- ze Stróżewka nr 49 - 72 na 25 października.  
 Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w ak-
cję sprzątania 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.  

W miesiącu wrześniu do sakramentu chrztu przystąpili:  
• Kacper Smoliński (Stare Boryszewo), Lena Rudzińska, Franciszek 

Józwiak, Wiktor Bauman.  

Sakrament małżeństwa zawarli Martyna Michalska i Marcin, Andrzej Smoleński.  
Do Domu Ojca odeszła z naszej wspólnoty Halina Nowakowska z Rogozina. 
Ofiarujmy modlitwę prywatną w intencji tych osób.  

Ks. dr Janusz Wiśniewski /proboszcz/ 
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W okresie miesiąca września wykonaliśmy wspólnymi siłami parking  od strony 
ul. Strażackiej. Wyrażam ogromną wdzięczność panom: J. Balskiemu, A. Dą-
browskiemu, S. Szczutowskiemu, G. Lewandowskiemu, J. Dziełakowskiemu za 
ofiarowany materiał, swoich pracowników i swój wolny czas.  

Rozpoczynamy już kolejny etap przygotowań do I Komunii, Uroczystości odno-
wienia Przyrzeczeń Chrztu oraz sakramentu bierzmowania. Pierwsze dwie uro-
czystości będziemy 10 maju 2015 r. I Komunia św. o godz. 930, a Uroczystość 
Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu o godz. 1130. Kandydaci do bierzmowania przy-
stąpią do sakramentu w 2016 r. Bardzo zachęcam, abyśmy poważnie potraktowali 
ten czas. Dla rodziców dzieci komunijnych jest to czas refleksji nad wychowa-
niem dzieci, ich przygotowaniem do dorosłego życia, kształtowania charakteru, 
zdobywanie wiedzy religijnej. Sakrament bierzmowania to sakrament dojrzałości 
chrześcijańskiej, a więc wejście w dorosłe życie. Dla wielu osób jest to niekiedy  
czas systematyczniejszego kontaktu z Bogiem. Wykorzystajmy dobrze ten okres  
przede wszystkim jako mój osobisty kontakt z Przyjacielem - z Bogiem.  
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Różaniec (z łac. rosarium, ogród różany) – nazwa modlitwy chrześcijańskiej, pierwotnie 
znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny i kultywowanej od czasów średnio-
wiecznych, obdarzonej przez Kościół szczególnym znaczeniem duchowym i błogosła-
wieństwem. O tej modlitwie (podobnie jak o innych modlitwach z ustalonym tekstem - 
poza Ojcze nasz i Psalmami) nie ma wprost wzmianki w Piśmie Świętym, choć znaczna 
część tej modlitwy jest oparta na Ewangelii (Łk 1, 28, 45). Symbolika różańca oparta jest 
na objawieniach maryjnych potwierdzonych przez Kościół katolicki.  

Niedziela Dzień  
powszedni  

Terminy 

Śr.-

Sob. 
1-4   1730 różaniec /środa dla dzieci/   

1800 msze św.  

Pi.  3  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 odwiedziny chorych /czwartek / 

1700 spowiedź i różaniec 

1800 msza św.  

Nd. 5 XXVII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św. ODPUST PARA-
FIALNY 

Pon.-

Sob 
6-11   1730 różaniec /poniedziałek  i śro-

da dla dzieci/   
1800 msze św.  

Nd. 12 XXVIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św., ró żaniec 

Po.-

Sob. 

13-

18 
  1730 różaniec /poniedziałek i śro-

da dla dzieci/  
1800 msze św.  

Nd. 19 XXIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla ro-
dziców dzieci komunijnych 
1130 msza św., spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowania  

Po.-

Sob. 

20-

25 
  1730 różaniec /poniedziałek i śro-

da dla dzieci/  
1800 msze św.  

Nd. 26 XXX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św., ró żaniec  

Po.-

Sob. 
27-

31 
  1730 różaniec /poniedziałek i śro-

da dla dzieci/  
1800 msze św.  

Dzień    


