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Pismo bezpłatne  

Ks. dr Janusz Wiśniewski, proboszcz 

Anioł zwiastujący narodzenie naszego 

Pana czyni to śpiewają orędzie, głosi 

Radość, pokój i szczęście ludziom dobrej  

Woli. Czyni tak, by nie było nikogo, kto 

By nie wiedział, że dla przyjęcia tego 

Dziecięcia wystarcza mieć dobrą wolę.  

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę refleksji  

nad cudem, który wydarzył się w  noc w Betlejem  

oraz doświadczenia jego mocy w codziennym życiu. 

 Niech każda chwila świąt będzie dzieleniem się miłością,  

a Nowy Rok obdarzy pomyślnością, zdrowiem i szczęściem.  

Życzę Bożego Błogosławieństwa na 

każdy dzień Nowego Roku 2015.  

 Z całej duszy dziękuję Państwu 

za wszelkie dobro okazywane nie-

zmiennie naszej Parafii. 



 

 

2 

Nr 01/99 

David Murrow w książce „Mężczyźni nie lubią chodzić do kościoła” mówi, 
że „termostat” w naszych kościołach jest nastawiony raczej na kobiety. To jest 
temat do dyskusji, czy lepiej w kościele czuje się płeć piękna. Kobieta w kościele 
zwróci uwagę na ułożone przy ołtarzu kwiaty, na innych ludzi, na to, jak są ubra-
ni, sama doświadczy zadowolenia, że jest elegancka, jak przystało na dzień świą-
teczny, zachwyci się ckliwą pieśnią o miłości, bliskości. Panowie tę całą otoczkę 
odbierają inaczej. Murrow uważa, że mężczyźni mają swoją religię. To jest religia 
siły, mocy, pewności siebie, wielkości, a tego w ofercie Kościoła nie dostrzegają. 
Nawet chyba boją się, że chrześcijaństwo każe im być cichymi i pokornymi. Męż-
czyzna natomiast tęskni za wielkością i panowaniem. I wbrew pozorom, nie jest 
to złe. A jeśli każe mu się stać godzinę w kościele ze złożonymi rękami i śpiewać 
wzruszające niekiedy pieśni, to nie realizuje tego pragnienia swego serca. Dlatego 
woli doskonalić swój komputer, oglądać mecze czy przechwalać się swoimi osią-
gnięciami na spotkaniu z kolegami przy piwie. Panowie są aktywni w liturgii, ale 
proporcje są mniej więcej takie, że kilku śpiewa w chórze, kilku służy do Mszy, a 
ogromna większość stoi bez ruchu przez całą liturgię.  

Powszechne kłopoty z męskością mężczyzn sięgają czasów rewolucji prze-
mysłowej. Chłopiec, by mógł dojrzeć, potrzebuje mistrza, nauczyciela, którym 
być musi oczywiście także mężczyzna, kimś takim powinien być przede wszyst-
kim ojciec. Ale jakieś 200 lat temu ojcowie zaczęli wychodzić masowo z domu, 
poszli do fabryk, często znikali za chlebem na całe dnie, tygodnie, miesiące. 
Chłopcy zostali sami w domu z mamą. (…) Zabrakło łączności między ojcem i 
synem. Dawniej syn patrzył na siłę ojca, na roli czy w zakładzie rzemieślniczym, 
i ojciec mu tę siłę przez to wspólne przebywanie przekazywał. Dziś, kiedy ojco-
wie wracają późno wieczorem z pracy do domu, mają dla synów często jeden ko-
munikat: „Tatuś jest zmęczony, chce poleżeć i pooglądać telewizję”. Od wieków, 
a nawet tysiącleci różne społeczeństwa czy plemiona wiedziały, że muszą wycho-
wywać mężczyzn, wojowników, żeby przetrwać. Natomiast my w Europie prze-
staliśmy wychowywać duchowych wojowników i społeczeństwo chyba mocno 
zniewieściało. Role mężczyzny i kobiety bardzo się zatarły. Jest jakiś obłęd w 
kreowaniu poglądu, że mężczyzna i kobieta mają robić to samo. „Ja gotuję w dni 
parzyste, a ty w nieparzyste”, stewardesa z pilotem powinni się zamieniać rolami 
w połowie drogi. Można mieć dziwne uczucia, gdy  panie ze Straży Miejskiej 
ładnie uczesane, zgrabne sylwetki, a przy pasku pałki i kajdanki  ochraniają face-
tów, którzy piją piwo na rynku starego miasta , żeby im się nic nie stało.  

Przecież to absurd. Mężczyzna i kobieta mają różną konstrukcję ciała, róż-
ną psychikę. To mężczyzna jest powołany, aby być ochroniarzem kobiety. Każda 
kobieta marzy chyba o ochroniarzu, który by oddał za nią życie. Kobieta jest fi-
zycznie, ale i duchowo subtelna, delikatna, i facet ma ochraniać tę delikatną struk-
turę. /c.d. s. 3./  

Mężczyzna w kościele 
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Mężczyzna w kościele /cd./ 
(…) Wiele kobiet poranionych w dzieciństwie jest dzisiaj w głębi serca przekona-
nych o braku swego piękna. (…) Bo faceci mają włączony program: „jak naj-
mniej wysiłku, by osiągnąć jak najlepszy skutek”.  

Kiedy widzą, że kobieta chce rządzić w domu i decydować o wszystkim, to 
wielu z nich nawet godzi się na to, bo to jest dla nich wygodne i nie rozwijają się 
duchowo. Leżą z pilotami od telewizorów w ręku, popijają piwo, które ich sztucz-
nie ożywia i uczestniczą wirtualnie w meczach piłkarskich czy politycznych spo-
rach. Zdrowy duchowo mężczyzna lubi dominować, panować nad światem, a 
szczególnie w obecności kobiety. Natomiast religia stała się domeną kobiet, to 
często kobieta jest tu ekspertem i wszystkim dyryguje. Zabiera męża na piel-
grzymkę, mówi mu: „tu jest droga krzyżowa”, „tu idź do spowiedzi”, „tu będzie-
my się modlić”  itd. Mężczyzna jest wtedy grzecznym chłopcem, a kobieta pro-
wadzi go przez świat religii jak za rączkę. Mężczyźni tego nie lubią,  wolą, gdzie 
oni pokazują swoją wiedzę, są przewodnikami, mistrzami dla swoich kobiet, od 
których pragną podziwu. I dlatego czasami z tego powodu manifestują swoją nie-
chęć do spraw wiary. Ale kiedy słyszą o nadstawianiu drugiego policzka, to my-
ślą sobie, że ideałem chrześcijanina jest słabeusz. Ale to błąd - żeby nadstawić 
drugi policzek,  jak np. święty M. Kolbe, trzeba być nieprawdopodobnym moca-
rzem duchowym. Trzeba wyjść od wielkości Jezusa. On stoczył największą bitwę 
z całym piekłem i wszystkimi demonami. Nie zrobił tego siłą pięści, tylko siłą 
ducha. Kiedy mówił, to się dziwili, bo ich nauczał jak ten, który ma władzę, z 
mocą, inaczej niż uczeni w Piśmie. Trzeba mówić mężczyznom, że ich wielkością 
jest odnoszenie moralnych zwycięstw w każdej sytuacji. Panowie odchodzą od 
Kościoła, bo myślą, że Kościół jest dla dzieci i kobiet. Wikłają się nierzadko w 
alkohol, erotomanię, stają się wiecznie smutni i rozdrażnieni. Kiedy są słabi, wte-
dy zaczynają krzyczeć na żonę, dzieci.  

Mocarzem ducha był Jan Paweł II. Może także dzięki temu, że wychowy-
wał go ojciec. Dziś wychowanie jest w rękach kobiet. W obyczajowości żydow-
skiej jest tak, że powołaniem ojca było „odebrać” dziecko matce. Oczywiście 
„odebrać” w sensie przejąć wychowanie. U nas to się często nie dzieje. Mężczyź-
ni wyłączają się z wychowania. O wiele łatwiej jest projektować urządzenia tech-
niczne czy handlować nimi niż porozmawiać z synem, czy przejść z nim górskim 
szlakiem. Faceci często lepiej czują się w świecie rzeczy, wolą rozwiązywać tech-
niczne, teoretyczne problemy, a od relacji osobowych, jeżeli się ich nie zmobili-
zuje i nie nauczy, chętnie uciekają. A wiara ojca jest zasadnicza dla wiary całej 
rodziny. Były takie badania, z których wynikało, że jeśli w niewierzącej rodzinie 
matka się nawróci, to w 13% przypadków pociąga za sobą męża i dzieci, a jeśli 
nawróci się ojciec, to procent nawróconych rodzin wynosi wtedy ponad 90. Jeśli 
syn zobaczy modlącego się ojca, to będzie dla niego lepsze niż wiele katechez w 
szkole. Niestety, ojcowie przestali być kierownikami duchowymi swoich dzieci. 

Opracował Krzysztof Czerwiński 
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Poznajemy języki obce - angielski 

Przygotowała Angelika Jezierska  

Nr 01/99 

1. Śniegowy jegomość (S)       
2. Dzielimy się nim przy wigilijnym stole (W) 
3. Sylwestrowe wystrzały ( F)       
4." Cicha noc, …….. noc" (H)       
5. W zaprzęgu Św.  Mikołaja(R)       
6. Śpiewana podczas Pasterki (C)     
7. Wypatrywana na niebie w Wigilijną Noc (S) 
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Ks. Jan Twardowski 
Przypomnienie 
Kiedyś w czasie lekcji religii zapytałem, 
dlaczego są święta Bożego Narodzenia. 
Początkowo nikt nie odpowiadał. Cisza 
jak na klasówce. Wreszcie wstał chłopiec i 
powiedział: 
- Święta są po to, żeby święty Mikołaj przychodził i przynosił nam podarunki.. 
Wstał drugi chłopiec:- Święta są po to, żeby nie było lekcji i można było dłużej 
spać. 
Potem dziewczynka powiedziała, że święta są po to, żeby ryba w galarecie, man-
darynka i wszystko, co jest na stole, lepiej smakowało. Na koniec wstał chłopiec. 
Nie patrzył na mnie, tylko przez okno na choinkę w lesie. Rosła tam prawdziwa 
choinka, nie wyrwana z ziemi, pokryta śniegiem. Chłopiec spojrzał na mnie i po-
wiedział: - Święta są po to, żeby nam się Pan Jezus przypomniał. Naprawdę: jak 
są święta, to wciąż przypomina się Pan Jezus, i wtedy, kiedy święty Mikołaj przy-
chodzi (bo on przychodzi od samego Pana Jezusa), i wtedy, kiedy nie ma lekcji i 
można dłużej pospać, i wtedy, kiedy nam wszystko smakuje lepiej. Kiedy widzi-
my prawdziwą choinkę, żywą w lesie i taką w mieszkaniu, która usycha z miłości 
dla dzieci, przypomina nam się sam Pan Jezus, a kiedy On się przypomina, to 
wstydzimy się grzechu i chcemy być lepsi. 

Filozofia dla dużych i małych Nr 01/99 

Wybrała Beata Kapowicka  

Jaka będzie Gwiazdka w tym roku? 
Jakie będą w tym roku święta? 
Stół nakryty białym obrusem, 

garstka siana pod obrus wsunięta. 
 

Położymy na sianku opłatek, 
wolne miejsce przy stole zrobię, 
może przyjdzie z dalekiej drogi 

jakiś bardzo znużony wędrowiec? 
 

To nieważne, czy będzie choinka 
taka wielka, czy całkiem mała, 
może nawet być jedna gałązka, 
byle świeczka na niej mrugała. 

 
Kto zapalił pierwszą świeczkę? 

Kto opłatkiem podzieli się z nami? 
Jak to będzie, powiedz mi, mamo, 

jak to będzie z tymi świętami? 
 

Będzie dobrze, prawda, że dobrze? 
Odłożymy stary kalendarz 

i zaświeci nam dobra gwiazda, 
i połączy nas wspólna kolęda. 

Wanda Chotomska 
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Rok liturgiczny, przeżywany przez Kościół w obecnej formie ukształtował 
się przez wiele wieków. Nie posiadał oficjalnej nazwy w księgach liturgicznych. 
Pierwszą nazwę znajdujemy w protestanckiej Postylli Jana Pomeriusa w XVI w. 
Dzięki niemu weszła do liturgiki protestanckiej, a następnie została przyjęta przez 
katolicką. Była to nazwa „rok kościelny". 

Rok liturgiczny rozpoczyna się od pierwszej niedzieli Adwentu, co datuje 
się dopiero od X/XI w. Wcześniej rozpoczynano rok liturgiczny 1 marca (była to 
dawna rachuba czasu sprzed reformy Gajusza Juliusza Cezara).  

Kształtowanie się roku liturgicznego trwało przez wieki, na co wpłynęło 
wiele czynników. Ważną siłą twórczą jest sama ludzka natura, potrzebująca świę-
towania. Człowiek żyjący w środowisku naturalnym ustawicznie dostosowywał 
się do zmieniających się okresów roku i „organizował" swoje życie w harmonii z 
następstwem pór roku, zgodnie z rytmem natury. Przede wszystkim zaś podsta-
wowym czynnikiem kształtującym rok liturgiczny była historia Jezusa Chrystusa, 
przede wszystkim paschalne wydarzenia. Wreszcie pobożność ludu wierzącego 
manifestowała się w rytmicznie powtarzanych formach kultycznych i zwyczajach. 
Była to inicjatywa oddolna, sami wierzący pragnęli wiele wydarzeń z życia Pana 
Jezusa włączyć do swojego życia codziennego. Kościół urzędowy stopniowo, 
wolno akceptował „uświęcanie” codzienności przez chrześcijan. Bardzo często 
były to święta typu dewocyjnego. Z drugiej strony było to wychodzenie naprze-
ciw najgłębszym potrzebom człowieka. Proces ten musiał się dokonywać się w 
kulturze agrarnej (kwartalne dni modlitw, procesje, dni krzyżowe, błogosławień-
stwa itp.). Od strony „materialnej" na ukształtowanie roku liturgicznego miał nie-
wątpliwie oczywisty wpływ żydowski kalendarz lunarno-solarny, oparty przede 
wszystkim na fazach księżyca i obiegu Ziemi wokół Słońca. 

Podstawowe znaczenie dla Żydów ma, a przede wszystkim religijne świę-
towanie szabatu. Szabat (Sabath) to dzień wyłącznie poświęcony Bogu i odpo-
czynkowi. Trwał od piątku (godz. 1800) do soboty (godz. 1800). Święta w Izraelu 
miały znaczenie historyczne. Podstawowe znaczenie to pamiątka wyjścia z nie-
woli egipskiej. To wydarzenie to podstawa wiary i nadziei każdego Żyda. Od tego 
wydarzenia rozpoczyna się wielki Dialog Boga z człowiekiem. Świętujący czuli 
się „dziś" i „teraz" wyzwalani, ale początek rozpoczął się w Egipcie. Dni świą-
teczne, uroczystości obchodzono z niezwykłą starannością i ściśle określonym 
rytuałem. Podstawowe Święta: Pascha (hebr. Pesach) i Święto Przaśników 
(Mazzot). Każde z nich miało inne pochodzenie, choć w późniejszym etapie je 
połączono. Święto Przaśników wywodzi się z rolnictwa, np. składanie pierwszych 
kłosów bóstwu, Pascha natomiast z życia nomadów; Święto Tygodni (Szawuot) - 
święto dziękczynienia za zbiory wina, nazywane Pięćdziesiątnicą. W dalszym 
rozwoju było dziękczynnym przypomnieniem zawarcia przymierza z Bogiem na 
Synaju. cdn. 

Rok liturgiczny 

 ks. Janusz Wiśniewski 

Nr 01/99 
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Następnym ważnym wydarzeniem w dziejach Płocka jest z pewnością 
utworzenie diecezji płockiej. Brak dokumentu fundacyjnego i erekcyjnego diece-
zji sprzyja powstawaniu różnych hipotez co do czasu jej powstania. Jan Długosz 
w swoich Rocznikach pod rokiem 966 podaje, że „Pragnąc poszerzyć dopiero co 
przyjętą i zapoczątkowaną wiarę, Mieczysław albo Mieszko, książę Polski, po 
przyjęciu świętej wody chrztu (…) całą swą uwagę i staranie zwrócił ku uposaże-
niu świętych miejsc i wprowadzeniu sług bożych (…). A więc najpierw w miej-
scach znakomitszych, czyli w Gnieźnie i Krakowie ufundował dwie metropolie 
(…); dla ich metropolitalnej godności ufundował aż siedem innych katedr bisku-
pich, a mianowicie poznańską, smogorzewską obecnie wrocławską, kruszwicką 
obecnie włocławską, płocką, chełmińską, lubuską i kamieńską, które chciał aby 
były podległe metropoliom gnieźnieńskiej i krakowskiej”.  

Biskupstwo płockie zostało utworzone pod wezwaniem św. Zygmunta, kró-
la i męczennika, a na pierwszego biskupa według Długosza został wyznaczony 
Angelotus, jednak nie wiadomo według jakiego źródła go wymienia i jest to 
prawdopodobnie postać niehistoryczna. Kronikarz zresztą wymienia następców 
Angelotusa : Marcjalisa, Marcina, Albina, Paschalisa oraz Marka, o których nig-
dzie więcej nie ma mowy. Dalej pod tym samym rokiem powtarza, że „Idzi bi-
skup Tuskulum, kardynał, wysłany do Polski przez papieża Jana XIII, zatwierdził 
poszczególne biskupstwa i kościoły katedralne, a mianowicie: dwa arcybiskup-
stwa gnieźnieńskie i krakowskie, dalej poznańskie, wrocławskie, włocławskie, 
płockie, chełmińskie, lubuskie i kamieńskie, a poszczególnym diecezjom określił 
i wytyczył granice. Jakkolwiek poszczególne kościoły miały na to przywileje i 
dokumenty tegoż Idziego kardynała i legata, jednak poszczególne dokumenty 
każdego kościoła zaginęły albo z powodu niedbałej opieki, albo zniszczyły je czę-
ste pożary, ponieważ wtedy w Polsce mury były rzadkością”. Brak potwierdzenia 
w źródłach powoduje, że opinia ta nie ma zwolenników.  

Najbardziej wiarygodna opinia, bo najlepiej udokumentowana, łączy fakt 
utworzenia biskupstwa z pobytem legatów papieskich w Polsce. Przywieziony 
przez nich list od papieża Grzegorza VII do Bolesława Śmiałego, datowany na 20 
kwietnia 1075 roku, wskazywał na pewne braki w organizacji kościelnej, na zbyt 
małą liczbę biskupów i zbyt dużą rozległość terytorialną die-
cezji. Za tym czasem przemawia także pierwszy historycznie 
udokumentowany, natomiast według Jana Długosza już siód-
my, biskup płocki Stefan, który zmarł w roku 1099. Został on 
wybrany z grona kapituły płockiej, która skoro już istniała 
musiała rezydować przy samoistnej katedrze. Z powodu bra-
ku jakichkolwiek historycznych danych nie można odtworzyć 
ani daty jej budowy, ani jej zewnętrznego wyglądu. 

Historia katedry płockiej 

Mariusz Misiak 

Nr 01/99 



 

 

8 

 To wyrażenie jednego z hymnów liturgicznych uroczystości Objawie-
nia Pańskiego odnosi się do doświadczenia Mędrców: idąc za światłem, poszuki-
wali Światła. Gwiazda, która pojawiła się na niebie, rozpaliła w ich umyśle i w 
ich sercach światło, pobudzające do poszukiwania wielkiego Światła Chrystusa. 
Mędrcy wiernie podążali za tym światłem i spotkali Pana. 
 Ta droga Mędrców ze Wschodu jest symbolem przeznaczenia każdego 
człowieka: nasze życie jest wędrowaniem, w którym jesteśmy oświecani przez 
światła rozjaśniające drogę, aby znaleźć pełnię prawdy i miłości, którą my, chrze-
ścijanie, rozpoznajemy w Jezusie, Świetle świata. A każdy człowiek, podobnie 
jak Mędrcy, ma do dyspozycji dwie wielkie «księgi», z których może odczytywać 
znaki, aby obrać właściwy kierunek w tej pielgrzymce: księgę stworzenia oraz 
księgę Pisma Świętego. Ważne jest, by być uważnym,  słuchać Boga. Zwłaszcza 
słuchanie Ewangelii, czytanie jej, rozmyślanie nad nią i czynienie jej naszym po-
karmem duchowym pozwala nam spotkać żywego Jezusa, poznać Go i doświad-
czyć Jego miłości. 
 Jednym z aspektów światła, prowadzącego nas na drodze wiary, jest rów-
nież święty «spryt», który jest cnotą. Chodzi o ową duchową przebiegłość, która 
pozwala nam rozpoznać zagrożenia i ich unikać. Ci mądrzy ludzie przybyli ze 
Wschodu, uczą nas, jak unikać pułapek ciemności i jak się bronić przed mrokiem, 
który usiłuje ogarnąć nasze życie. Oni przez ten święty «spryt» ustrzegli wiarę. I 
my również musimy strzec wiary. A także, często, przed mrokiem przybierającym 
pozory światła! Bowiem demon, mówi św. Paweł, niekiedy przebiera się za anio-
ła światła. Musimy jej strzec przez modlitwę, miłość, miłosierdzie. Trzeba przy-
jąć w naszym sercu światło Boga, a jednocześnie pielęgnować ów duchowy spryt, 
potrafiący łączyć prostotę z przebiegłością, jak tego wymaga Jezus od swoich 
uczniów: «Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!» (Mt 10, 
16). 
 Przykład Mędrców pomaga nam wznieść wzrok ku gwieździe i podążać za 
wielkimi pragnieniami naszego serca. Uczą nas oni, że nie powinniśmy zadowa-
lać się życiem przeciętnym, ale nieustannie fascynować się tym, co jest dobre, 
prawdziwe, piękne... Bogiem, który jest tym wszystkim w sposób zawsze więk-
szy! I uczą nas też, jak nie dać się zwieść pozorom, temu, co dla świata jest wiel-
kie, mądre, potężne. Trzeba iść dalej, poza mrok, poza światowość, poza tak licz-
ne przejawy nowoczesności, które dziś mamy, iść do Betlejem, tam, gdzie w pro-
stocie domu na peryferiach między mamą i tatą, pełnymi miłości i wiary, jaśnieje 
Słońce, które wzeszło z Wysoka, Król Wszechświata. Idąc za przykładem Mędr-
ców, szukajmy Światła i strzeżmy wiary. 

Papież Franciszek «Lumen requirunt lumine».  Nr 01/99 

Opracowała na podstawie www.opoka.pl Magdalena Balska 
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Odpowiedź: Nie będzie!  
Dlaczego? Zaraz powiem...  
 
W Rzymie spotkali się ludzie Kościoła. W czasie dysput 
teologicznych stawiane były pytania nawet 
"heretyckie", ale szukanie prawdy nie jest sprzeczne z 
dyskusją. 
Wrogowie Kościoła, środowiska liberalne i lewicowe 

wychwytują z dyskusji to, co im pasuje i zapowiadają w Kościele "przełom" dla 
par homoseksualnych czy rozwiedzionych.  

Rewolucji nie będzie!  
Papież jeszcze się nie wypowiedział, a już "wiemy", co powie? Ludzie żyjący z 
dala od Kościoła i nie mający nic wspólnego z wiarą w Boga, chcą pouczać pa-
pieża Franciszka, co ma powiedzieć. Tak się wbija klin w Kościół! Celem ich jest 
nastawianie ludzi przeciwko sobie. Papież pewnie wygłosi swoje stanowisko, ale 
nie musi.  
Celem dyskusji jest dobro rodziny! A ta ma inne kłopoty w Polsce, inne w Ame-
ryce i jeszcze inne w Afryce.  Dla Kościoła to nie ma zupełnie znaczenia, że aż 
67% ankietowanych Polaków uważa, iż zapłodnienie in vitro czy seks przedmał-
żeński nie jest grzechem!? To nie ma znaczenia, ilu Polaków chce, aby Kościół 
dopuścił do komunii św. osoby żyjące bez ślubu kościelnego, czy osoby żyjące w 
związkach homoseksualnych.  
W kościele jest miejsce dla wszystkich! Choć nie w całej pełni. Kościół nikogo 
nie wyklucza, ale tej "braterskiej" przyjaźni (pań czy panów) nie może nazwać 
małżeństwem.  
Nie podzielam ich "orientacji seksualnej", ale ich samych szanuję. To są nasi bra-
cia i siostry.  
Nie mogę zapomnieć rozmowy z młodzieńcem w USA, który przyszedł do mnie i 
prosił, abym wytłumaczył jego rodzicom, że on nie chce się żenić, bo go to "nie 
interesuje". A oni nalegali.  

Wniosek - 
Czy można wyśmiewać się z kogoś, kto nie ma 
ręki, nie widzi czy nie słyszy? Jeżeli ktoś jest 
"inny", nie znaczy, że jest gorszy.  

 Czy będzie rewolucja w kościele? 

Ks. prof. Hieronim Chamski 

Nr 01/99 
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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 01/99 

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 sprzeciwia.   

Rysunki w gazetce  przygotował Andrzej Jankowski 

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 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 pon. i środę) 

Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 

SPOTKANIA :  

Grupa biblijno-liturgiczna - ostatni czwartek 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  

Schola - piątki godzi.1730   

Koło Biblijne - ostania środa miesiąca o godz. 1900 w świetlicy Przystanek 

Święty Jan Paweł II 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

Ks. dr Janusz Wiśniewski 

Nr 01/99 

Rozwiązanie krzyżówki  „ Uczymy się języków obcych”- 1. SNOWMAN /bałwan 2.  
(Christmas) WAFER/ opłatek 3. FIREWORKS/fajerwerki    4. HOLY/ święta 5. REIN-
DEER/ renifer 6. CAROL / kolęda 7. STAR/ gwiazda  hasło: NEW YEAR   

Świetlica Przystanek po raz kolejny pragnie zaprosić Państwa do czynnego udzia-
łu w zbiórce na rzecz płockiego hospicjum im. Urszuli Ledóchowskiej. Dzieci ze 
Świetlicy będą kolędowały na ulicach: Słoneczna, Jaśminowa, Różana i Bukowa. 
Zachęcam Państwa do włączenia się w tę piękną akcje pomocy innym. Dziękuję z 
całego serca za okazaną życzliwość Małym Kolędnikom.  

Kol ędowanie dzieci w Rogozinie 6 stycznia 2015  
godzinach 13 00 - 1500 

Już po raz siódmy dzieci i młodzież z powiatu płockiego i gminy Radzanowo spo-
tkają 17 stycznia 2015 r. w naszej świątyni podczas Szkolno - Parafialnego Festy-
walu Kolęd. To wydarzenie ma duże znaczenie nie tylko lokalne. Już dzisiaj wy-
rażam ogromną wdzięczność Dyrekcji i Pracownikom Szkoły Podstawowej w 
Rogozinie im. Czesława Hińca za wspólne organizowanie Festywalu. Parafia jako 
współorganizator wpisuje się bardzo czytelnie w lokalne środowisko. Świątynia, 
w której odbywają się przesłuchania to miejsce, gdzie ludzie mogą się spotkać z 
Bogiem, ale mają możliwość poprzez swój talent wielbić i chwali Boga. Wszyscy 
uczestnicy Festywalu są zwycięzcami, chociaż są osoby, które otrzymują szcze-
gólne wyróżnienie. Zapraszam wszystkich Parafian do udziału i głosowania w 
tzw. Nagrodzie Publiczności Parafii p.w. św. Faustyny.   

Po Świętach Bożego Narodzenia tradycyjnie rozpocznie się wizyta duszpasterska, 
zwaną kolęda. W tym roku chciałbym podczas naszych spotkań poruszyć temat 
budowy Domu Parafialnego. I etap budowy został ukończony. W następnych la-
tach czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy. Kolęda jest dobrą okazją do wspólnej 
wymiany myśli, wyrażenia swoich opinii i przekazania swoich sugestii, wskazó-
wek. Dom Parafialny to ostatni etap tworzenia materialnego elementu parafii. Bę-
dę bardzo wdzięczny, za konstruktywne uwagi, wskazówki i deklarowaną chęć 
pomocy w budowie plebani. Jest to nasze wspólne dzieło. Dom Parafialny jest 
potrzebny i konieczny dla każdego parafianina. Kolędą rozpocznę 27.12.2014 r. : 
Starego Boryszewa, Brochocinka, Stróżewka i Rogozina.  

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 
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Nr 01/99 

 

Dzień  Niedziela  Dzień  
powszedni  

Terminy  

Czw. 1 UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI  
MARYI 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Pi. 2  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 wizyta u chorych /czwartek/  

1700 spowiedź i nabożeństwo do 
Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Sob. 3   1800 msza św.  

Nd. 4 II NIEDZIELA BO-
ŻEGO NARODZE-

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Wt. 6 UROCZYSTOŚĆ 
TRZECH KRÓLI 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Wt.-Pi. 7-9   700 msze św.  

Sob. 10   1800 msza św.  

Nd. 11 ŚWIĘTO CHRZTU 
PAŃSKIEGO 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Po.-Pi. 12-16   700 msze św.  

So. 17   1800 msza św. FESTYWAL KO-
LĘD 

Nd. 18 II NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Pi. 19-23   700 msze św.  

Sob. 24   1800 msza św.  

Nd. 25 III NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Pi. 26-30   700 msze św.  

Sob. 31   1800 msza św.  

Uroczysto ść Objawienia Bo żego /Trzech Króli/ 

Rokrocznie w Święto Objawienia Pańskiego na drzwiach naszych domów poświę-
coną kredą piszemy litery K+M+B (od imion mędrców: Kacper, Melchior i Balta-
zar). W tym dniu podczas mszy św. o 930 będą pobłogosławieni Mali Kolędnicy, 
którzy 6 stycznia br. pragną odwiedzić naszych Parafian i zbierać dobrowolne 
ofiary na Płockie Hospicjum im. U. Ledóchowskiej. 


