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Z wolna słowom odbieram blask...  

Z wolna słowom odbieram blask, 
spędzam myśli jak gromadę cieni, 

z wolna wszystko napełniam nicością, 
która czeka na dzień stworzenia. 

 
To dlatego, by otworzyć przestrzeń 

dla wyciągniętych Twych rąk, 
to dlatego, by przybliżyć wieczność, 

w którą byś tchnął.  
 

Nienasycony jednym dniem stworzenia, 
coraz większej pożądam nicości, 
aby serce nakłonić do tchnienia 

Twojej Miłości.  

 



 

 

2 

Nr 05/103 

 Przydrożne kapliczki stanowią wyraz 
wiary mieszkańców i pełnią ważną funkcję 
historyczno-kulturową. Zachowane do dziś 
w terenie, muzeach, skansenach są przykła-
dem ogromnego przywiązania do Boga i 
Ojczyzny, ukazują także kunszt twórców 
ludowych. Kapliczki umiejscawiano przy 
rozstajach dróg, polanach, obrzeżach wsi. 
Dziś spotykamy je przy gospodarstwach i w 
ogródkach przydomowych. Często bywa 
tak, że te elementy małej architektury sakral-
nej bywają celem rekreacyjnych wypraw, 
stanowią ważne, promujące region obiekty 

na mapach turystycznych. 
Na terenie parafii Rogozino znajduje się kilka kapliczek. Ich fundatorami i 

wykonawcami są najczęściej mieszkańcy czy właściciele domostw, przy których 
się znajdują. Są wyrazami wdzięczności za okazane łaski. Niegdyś niektóre z nich 
chroniły i ostrzegały przed kataklizmami czy chorobami. Stawiano je w czasie 
zarazy czy epidemii.  Jedną z najstarszych w parafii jest kapliczka w centrum Ro-
gozina. Pochodzi z XIX wieku, jest murowana z ludową rzeźbą Matki Boskiej 
Skępskiej. Kult Matki Boskiej Skępskiej rozrasta się na Kujawach i Mazowszu od 
ponad 500 lat. Obecnie Skępe  to największe sanktuarium maryjne w diecezji 
płockiej wraz z klasztorem oo. Bernardynów zwane „Małą Częstochową”. Po-
czątki kultu maryjnego w Skępem sięgają końca XV stulecia. Wówczas miały tu 
miejsce cudowne wydarzenia związane z objawieniami Matki Bożej. Najstarsze 
źródła historyczne podają relacje pasterzy z okolicy, którzy twierdzili, że kilka-
krotnie widzieli Madonnę w otoczeniu chórów anielskich. Pewien ubogi człowiek 
oświadczył po latach, że widział Pannę Maryję, która powiedziała mu, że miejsce 
to jest miłe Bogu i Jej.  

Liczne cuda, które się tutaj dokonywały, skłoniły dziedzica skępskiego, 
Mikołaja Kościeleckiego, do postawienia w tym miejscu drewnianej kaplicy W 
tym czasie rozchorowała się jego córka Zofia. Przykuta do łóżka przez bolesną 
chorobę stawów miała cudowny sen, w którym Maryja nakazała jej, by w oko-
licznej kapliczce modliła się o uzdrowienie, a potem odnalazła Jej wizerunek – 
dokładnie w postaci z objawienia. Dziewczyna doznała uzdrowienia, kiedy nie-
siono ją na krześle do cudownego miejsca . Dobiegła do kapliczki, by dziękować 
za cud. Potem, chcąc wypełnić nakaz Matki Bożej, rozpoczęła poszukiwania wi-
zerunku podobnego do Maryi z objawienia.  Odwiedzała wielu malarzy, ale żaden 
z ich obrazów nie przypominał pięknej Pani ze snu.    cd nr 06/104  

Spacerkiem po okolicy parafii.. 

Opracował Krzysztof Czerwiński; Rys. Andrzej Jankowski 
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Historia świata dla dzieci 
 
 

Przygotowano na podst. Wiadomości parafialnych Rogozino nr 3/3 

Nr 05/103 

….i zaczął wybierać wszystkie śmieci z tuby. Wkrótce tuba 
była zupełnie czysta, ale człowiek wściekł się na Niego …  

5. … przeszedł przez płot niosąc duży, pusty wór... 
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Poznajemy języki obce—angielski 

Przygotowała Angelika Jezierska, Rys. Andrzej Jankowski 

Nr 05/103 
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1.  Realizator koncepcji filmowej i teatralnej.(D)       
2.  Tekst stanowiący podstawę filmu.(S)         
3.  Utwór audiowizualny na dowolny temat.( F)       

4.  Zagadka inaczej. (M)             
5.  Twórca lub wynalazca.(A)           
6.  Dreszczowiec. (T)             
7."Ona" w obsadzie filmowej. (A)           
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Czy zapytaliście kiedyś siebie, w jaki sposób Pan Bóg wybiera matki upo-

śledzonych dzieci? Postaraj się wyobrazić sobie Boga, który daje wskazówki 
swym aniołom zapisującym wszystko w swej olbrzymiej księdze. 

<<Michalewska, Janina, bliźniaki. Święty patron… niech będzie Gerard>>. 
Wreszcie mówi z uśmiechem do anioła jakieś imię:  
<<Tej damy dziecko upośledzone>>. 
A na to ciekawski anioł:  
<<Dlaczego właśnie tej, Panie? Jest taka szczęśliwa>>. 
<<Właśnie tylko dlatego – mówi uśmiechnięty Bóg. – Czy mógłbym po-

wierzyć upośledzone dziecko kobiecie, która nie wie, czym jest radość? Byłoby to 
okrutne>>. 

<<Ale czy będzie miała cierpliwość?>>, pyta anioł. 
<< Nie chcę, aby miała nazbyt dużo cierpliwości, bo utonęłaby w morzu 

łez, roztkliwiając się nad sobą i nad swoim bólem. A tak, jak jej tylko przejdzie 
szok i bunt, będzie potrafiła sobie ze wszystkim poradzić>>. 

<<Panie, wydaje mi się, że ta kobieta nie wierzy nawet w Ciebie>>. 
 Bóg uśmiechnął się: 
<< To nieważne. Mogę temu przeciwdziałać. Ta kobieta jest doskonała. 

Posiada w sobie właściwą ilość egoizmu>>. 
 Anioł nie mógł uwierzyć swoim uszom.  
<<Egoizmu? Czyżby egoizm był cnotą?>> 
 Bóg przytaknął. 
<<Jeśli nie będzie potrafiła od czasu do czasu rozłączyć się ze swoim sy-

nem, nie da sobie nigdy rady. Tak, taka właśnie ma być kobieta, którą obdaruję 
dzieckiem dalekim od doskonałości. Kobieta, która teraz nie zdaje sobie jeszcze 
sprawy, że kiedyś będą jej tego zazdrościć. 

 Nigdy nie będzie pewna żadnego słowa. Nigdy nie będzie ufała żadnemu 
swemu krokowi. Ale, kiedy jej dziecko powie po raz pierwszy „mamo”, uświado-
mi sobie cud, którego doświadczyła. Widząc drzewo, zachód słońca lub niewido-
me dziecko, będzie potrafiła bardziej niż ktokolwiek inny dostrzec moją moc. 

 Pozwolę jej, aby widziała rzeczy tak jasno, jak ja sam widzę (ciemnotę, 
okrucieństwo, uprzedzenia), i pomogę jej, aby potrafiła wzbić się ponad nie. Nig-
dy nie będzie samotna. Będę przy niej w każdej minucie i w każdym dniu jej ży-
cia, bo to ona w tak troskliwy sposób wykonuje swoją pracę, jakby była wciąż 
przy mnie.  

<<A święty patron?>>, zapytał anioł, trzymając zawieszone w powietrzu 
gotowe do pisania pióro.  

Bóg uśmiechnął się.  
<< Wystarczy jej lustro>>.... 

Filozofia dla dużych i małych Nr 05/103 

  Wybrała z  Kółek na wodzie  Bruna Ferrero B. Kapowicka 
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Cesarz Konstantyn Wielki 7 III 321 r. wydał dekret, który zezwalał, by 
„czci-godny Dzień Słońca" był wolny od pewnych zajęć. Zarządzenie to nie obej-
mowało ludności wiejskiej. Chrześcijanie nie odnieśli się z entuzjazmem do ce-
sarskiego zarządzenia o odpoczynku niedzielnym, zachowując wyraźną rezerwę. 
Chrześcijanie obawiali się, by odpoczynek nie był okazją do lenistwa czy grzesz-
nych rozrywek. Powodem tego był także kult słońca tak silnie akcentowany w 
zarządzeniu Konstantyna i wcześniej popierany przez cesarza. Włączenie się więc 
w niedzielę w ogólne świętowanie mogło być uważane za popieranie tego kultu. 
Chrześcijanie próbowali się trzymać dawnego zwyczaju sprawowania Eucharystii 
i pracy. Taki charakter najdłużej zachowała niedziela w zakonach. Benedykt w VI 
w. nakazywał pracę w niedzielę, po Eucharystii. Kolejne zarządzenia Konstanty-
na z: 21 IV 365 r., 20 V 386 r., 1 i XI 386 r., 22 VIII 399 r. podkreślały teologicz-
ne, czyli boskie znaczenie niedzieli. Uznawano, że niedziela jest znakiem 
wdzięczności wobec Boga Jahwe za wyzwolenie z niewoli egipskiej, uczczeniem 
Boga Stwórcy, który siódmego dnia odpoczywał i dzień ten uznał za święty. 
Świętowanie niedzieli było naśladowaniem Bożego odpoczynku, który nie ozna-
czał bezczynności, lecz pokój, wolność, sprawiedliwość, radość, wesele, satysfak-
cję. Źródłem takiego pokoju jest sam Bóg. Niedziela podobnie jak żydowski sza-
bat była wreszcie znakiem przymierza. Stary Testament wypełnił się w Chrystu-
sie. Nie tyle niedziela jest wypełnieniem szabatu, lecz Chrystus, a przez Chrystu-
sa niedziela, dzień jedyny, specyficznie chrześcijański, w którym Chrystus stał się 
naszą wolnością i pokojem. Chrześcijańskie rozumienie i przeżywanie odpoczyn-
ku niedzielnego podkreślał sam Chrystus, który, uzdrawiając, podkreślił: „A tej 
córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało 
uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?" (Łk 13, 16). Odpoczynek to wolność 
od grzechu, wychodzenie do Boga przez zmianę sposobu życia, myślenia, swoją 
postawę i modlitwę. Niedziela jest zapowiedzią dobra eschatologicznego 
(wiecznego, przyszłego), kresem ludzkiego powołania. 

Tak bogata rzeczywistość zamykająca się w odpoczynku niedzielnym 
kształtowała również świadomość, że święto Boga nie może ograniczać się do 
jednego tylko dnia jak u Żydów. Winno nim być całe życie chrześcijanina. Był to 
jeden z powodów zachowywania rezerwy w stosunku do respektowania odpo-
czynku w niedzielę. Nie bez znaczenia pozostawał również fakt, że już przed 
Chrystusem odpoczynek upowszechnił się w kulturach pogańskich i był traktowa-
ny nie tylko jako naturalna potrzeba człowieka, lecz był sakralizowany. Nieodpo-
czywanie sprowadzało „gniew" odpowiedniego bóstwa. Nie dziwi przeto fakt, że 
dzień odpoczynku był określony wieloma przepisami rytualnymi. Chrześcijanie 
nie chcieli więc w tym względzie naśladować pogan. 

W następnych artykułach będą poruszone inne aspekty świętowania nie-
dzieli.  

Odpoczynek niedzielny 

 ks. dr Janusz Wiśniewski 

Nr 05/103 
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W latach 1531-1534 zbudowano od fundamentów trójnawową bazylikę 
katedralną o nowym obliczu renesansowym z kopułą. Do budowy ścian użyto 
częściowo granitowych ciosów pochodzących z romańskiej katedry. Prace 
wykończeniowe trwały jeszcze potem przez kilkanaście lat. Dokonano rów-
nież koniecznych napraw i uzupełnień. Zachowano dawną strukturę prze-
strzenną bazyliki z transeptem. Autorami byli włoscy budowniczowie pracują-
cy przedtem dla króla Zygmunta na Wawelu – Bernardino Zanobi de Giano-
tis, Giovanni Cini ze Sieny i Filip z Fiesole.  

Tymczasem nim zakończono te zasadnicze prace architektoniczne nie-
spodziewanie ukazały się nowe pęknięcia w sklepieniach. Częste zmiany na 
urzędzie biskupa płockiego powodowały, iż żaden z następców bpa Krzyckie-
go nie zdołał w pełni poświęcić się dalszemu remontowi. Uczynił to dopiero 
bp Andrzej Noskowski (zarządzał diecezją w latach 1547-1567). Za jego rzą-
dów dokonano koniecznych napraw i uzupełnień oraz doprowadzono do końca 
zasadniczą budowę płockiej świątyni renesansowej. Rozbudowano znacznie 
prezbiterium oraz dostawiono dwie zachodnie wieże z przedsionkiem i emporą 
muzyczną między nimi. Przebudowa trwała od 1556 do 1560 r. i nie znamy 
nazwiska jej głównego twórcy.  

W okresie baroku nie dokonano szczególnych zmian w strukturze archi-
tektonicznej katedry. Posuwające się zniszczenia zmusiły bpa Stanisława Łu-
bieńskiego (1628-1640) do przeprowadzenia w 1633 r. pewnych remontów 
budowlanych, o czym dowiadujemy się z notatki znalezionej w 1834 r. w zło-
conej kuli pod krzyżem na kopule katedry. Podczas najazdu szwedzkiego w 
1655 r. Płock dostał się w ręce Szwedów. Miasto było silnie eksploatowane 
przez okupanta,  a przemarsze wojsk, nie tylko szwedzkich, ale także polskich, 
dodatkowo przyczyniły się do dużych zniszczeń miasta. Latem 1657 r. Szwe-
dzi ewakuowali Płock, a na początku września roku następnego w mieście roz-
poczęła się koncentracja wojsk królewskich w celu oblężenia Torunia. Trzeba 
niestety przyznać, że wojska polskie swoim zachowaniem wcale nie umniej-
szały wojskom najeźdźczym.    

Jak już wspomniano, Płock niemało ucierpiał podczas „potopu” szwedz-
kiego. Przystąpiono zatem do odbudowy zniszczeń, które dotknęły także kate-
drę. W 1665 r. przeprowadzono naprawy i przeróbki budowlane katedry. Od-
nowiono drewniane więźby dachów naw, kopuły i zwieńczeń wież oraz pokry-
to je blachą miedzianą i ołowianą. Jednocześnie dodano cebulaste hełmy mie-
dziane jako zwieńczenie zachodnich wież i dzwonnicy. Warto wspomnieć, że 
pierwszym wczesnobarokowym zabytkiem w katedrze jest nagrobek biskupa 
Hieronima Cieleckiego, wystawiony po roku 1627. W 1647 r. wzniesiono oł-
tarz Matki Boskiej Mazowieckiej. Jest on wykonany z czarnego, brunatnego i 
białego marmuru z alabastrowymi rzeźbami.  

Historia katedry płockiej /c.d./ 

Mariusz Misiak 

Nr 05/103 
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Człowiek nie staje się chrześcijaninem sam z siebie, czyli dzięki własnym 

siłom, w sposób samodzielny, ani też nie stajemy się chrześcijanami w laborato-
rium, lecz jesteśmy rodzeni i wychowywani w wierze w łonie  wielkiego organi-
zmu, jakim jest Kościół. W tym sensie Kościół jest naprawdę matką, naszą matką 
Kościołem — matką, która daje nam życie w Chrystusie i która sprawia, że żyje-
my ze wszystkimi innymi braćmi w jedności Ducha Świętego. 

Wzorem dla Kościoła w tym jego macierzyństwie jest Dziewica Maryja, 
wzór najpiękniejszy i najwznioślejszy, jaki tylko jest możliwy. Ukazywały to już 
pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, a Sobór Watykański II wyraził w znakomity 
sposób (por. Konstytucja Lumen gentium, 63-64). Macierzyństwo Maryi jest nie-
wątpliwie niezrównane, wyjątkowe, a urzeczywistniło się całkowicie w pełni cza-
sów, kiedy Dziewica wydała na świat Syna Bożego, poczętego za sprawą Ducha 
Świętego. Macierzyństwo Kościoła realizuje się właśnie jako kontynuacja macie-
rzyństwa Maryi, jako jego przedłużenie w historii. Kościół, dzięki płodności Du-
cha, wciąż rodzi nowe dzieci w Chrystusie, zawsze posłuszny Słowu Bożemu i 
uległy Jego zamysłowi miłości. Kościół jest matką. Narodziny Jezusa w łonie 
Maryi są w istocie zapowiedzią narodzin każdego chrześcijanina w łonie Kościo-
ła, jako że Chrystus jest pierworodnym wśród wielkiej rzeszy braci (por. Rz 8, 
29), i nasz pierwszy brat, Jezus, narodził się z Maryi, jest wzorem, a my wszyscy 
narodziliśmy się w Kościele. Pojmujemy zatem, jak niezwykle ścisła jest więź 
łącząca Maryję z Kościołem: patrząc na Maryję, odkrywamy najpiękniejsze i naj-
bardziej czułe oblicze Kościoła; a patrząc na Kościół, rozpoznajemy szlachetne 
rysy Maryi. My, chrześcijanie, nie jesteśmy sierotami, mamy mamę, mamy mat-
kę, a to jest rzecz wielka! Kościół jest matką, Maryja jest matką. 

Kościół otrzymał od Jezusa cenny skarb Ewangelii nie po to, aby go zacho-
wywał dla siebie, lecz żeby dawał go hojnie innym, tak jak to czyni mama. W tej 
posłudze ewangelizacji w sposób szczególny wyraża się macierzyństwo Kościoła, 

starającego się, jak matka, dawać swoim dzieciom po-
karm duchowy, który podtrzymuje i czyni owocnym 
życie chrześcijańskie. Dlatego wszyscy jesteśmy we-
zwani, aby z otwartym umysłem i sercem przyjmować 
Słowo Boże, które Kościół daje każdego dnia, bowiem 
to Słowo potrafi przemieniać nas od środka. 
Zawierzmy się Maryi, aby Ona jako Matka naszego 
pierworodnego brata, Jezusa, nauczyła nas macierzyń-
skiego ducha względem naszych braci i prawdziwej 
umiejętności przyjmowania, przebaczania, dodawania 
sił i napełniania ufnością i nadzieją. To właśnie robi 
mama. 

Papież Franciszek - jak mama Nr 05/103 

Przygotowała na podst. opoka.org.pl Magdalena Balska. Rys. A. Jankowski 
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Główną patronką Polski jest Naj-

świętsza Maryja Panna. W 1656 roku król 
Jan Kazimierz w lwowskiej katedrze uro-
czyście uznał Matkę Bożą za Królową Pol-
ski i złożył śluby zawierzenia Maryi całego 
narodu polskiego. Śluby zostały złożone w 
czasie potopu szwedzkiego niedługo po 
zwycięskiej obronie Jasnej Góry przed 
Szwedami.  

 
Pomysł, aby Polskę oddać opiece Ma-

ryi, nie pochodził jednak od króla. Idea ta 
pojawiła się już pół wieku wcześniej i zosta-
ła przekazana Polakom przez o. Giulio Man-
cinellego.  Ojciec Giulio Mancinelli był 
włoskim jezuitą, który najprawdopodobniej 
mieszkał w klasztorze Gesu Nuovo w Ne-
apolu. Wyróżniał się niezwykłą świętością 
życia i ogromną czcią dla Najświętszego 
Sakramentu i Matki Bożej. W swoich modli-
twach prosił Maryję, aby objawiła mu, jak 
jeszcze chciałaby być tytułowana w Litanii loretańskiej. 14 sierpnia 1608 roku, 
w Wigili ę Wniebowzięcia, a także w czterdziestą rocznicę śmierci Stanisława 
Kostki, w odpowiedzi na jego modlitwy, objawiła mu się Matka Boża, u stóp 
której klęczał właśnie św. Stanisław Kostka. W czasie tego objawienia Matka 
Boża zapytała:  

 
„Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo 

umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miło-
ścią do Mnie płoną jego synowie”.  

 
Maryja zaznaczyła także, że łaskę tego objawienia jezuita zawdzięcza 

właśnie św. Stanisławowi Kostce. Od tamtego momentu o. Macinelli modlił 
się słowami: „Królowo Polski, módl się za nami” i wielokrotnie powtarzał: 
„Matka Boża wielkie rzeczy dla Polaków zamierza”. O swoim widzeniu o. 
Giulio opowiedział przełożonym zakonu oraz polskim jezuitom. Aby zbadać 
to objawienie, władze kościelne powołały specjalną komisję. Po roku w sto-
sownym orzeczeniu poświadczyła ona prawdziwość objawienia.  

 Najświętsza Maryja Panna-Królowa Polski 

Przygotowała na podstawie .opoka.org.pl Angelika Sielczak 

Nr 05/103 
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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. 18 00 
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) 

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 Biblijne - ostatnia środa miesiąca o godz. 1900  

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

Schola - poniedziałki o  godz.1730  

Spowiedź: 15 min. przed każdą Mszą św.  

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

Tel. plebania - 24 264 45 58 lub 507 11 95 11 

PORZĄDEK MSZY ŚW. NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 05/103 

„Mo że istnieć sto sposobów  
komunikowania się we współczesnym świecie,  

ale nic nie zastąpi ludzkiego spojrzenia” 
Być jak płynąca rzeka P.Coelho 
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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 Nr 05/103 

  
1. DIRECTOR/reżyser 2. SCRIPT/scenariusz 3. FILM/film 4. MYSTERY/ tajemnica 
5. AUTHOR/autor 6. THRILLER/ dreszczowiec 7. ACTRESS/ aktorka 

HASŁO: EPISTLE/ List Apostolski 

• Dziękuję Państwu Szczutowskim za umożliwienie przechowania i 
transport kwiatów z naszej świątyni. Ufam, że kwiaty dobrze zniosły 
podróż.  

• Zapraszam chłopców od II klasy szkoły podstawowej do Służby Ołta-
rza /ministrantów/. Jest to zaszczytna i bardzo potrzebna pomoc nie 
tylko księdzu przy sprawowaniu Eucharystii, ale całej wspólnocie para-
fialnej. W naszej parafii ministranci ubrani  są w sutanienki lub alby, 
które są własnością parafii. Sami dbają tylko o estetyczny wygląd.  

• Zapraszamy do śpiewu w chórze parafialnym. Liczy się posiadany dar 
od Boga głos, ale ważne są chęci i poświęcony czas na próby i niedziel-
ną liturgię, podczas, której chór upiększa Eucharystię.  

• Zapraszam w każdy dzień powszedni na godzinę 1500 do naszej świąty-
ni na wspólną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego. Modlitwę 
prowadzi Koło Żywego Różańca.  

• Zachęcam do zbierania nakrętek, które  przekazujemy Fundacji 
„Pomagamy Dzieciom”. Z serca dziękuję Państwu za życzliwość.  

• Planowany jest wyjazd dzieci komunijnych do Sanktuarium Najświęt-
szej Panny Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Królo-
wej Mazowsza i Kujaw. Zapraszam do wyjazdu wszystkie dzieci ko-
munijne wspólnie z rodzicami. Planujemy w Sanktuarium Mszę św. i 
wspólny piknik.  

• Budowa Domu Parafialnego przebiega zgodnie z planem. Serdecznie 
dziękuję wszystkim parafianom i naszym życzliwym przyjaciołom za 
pomoc i wsparcie nie tylko finansowe, ale często rzeczowe. Ta inwe-
stycja, jak często podkreślam jest naszym wspólnym wysiłkiem. Tak 
jak w poprzednich latach zbudowano świątynię, przy wydatnej pomocy 
parafian z Imielnicy, tak również i teraz przy Bożym wsparciu i naszym 
wspólnym wysiłku zbudujemy Dom Parafialny.  

Ks. dr J. Wiśniewski /proboszcz/  
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Nr 05/103 

Dzień 
     

Niedziela Dzie ń  
powszedni 

Terminy 

Pi. 1  I PIĄTEK 1700  nabo żeństwo i spowied ź   

1800 msza św., nabo żeństwo majowe  

Nd. 3     V NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  

1130 msza św., nabo żeństwo majowe  

Po.-Sob. 4-9   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Pi. 8  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
STANISŁAWA BM. 
PATRON POLSKI I 

DIECEZJI PŁOCKIEJ 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 10 VI NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św., I KOMUNIA ŚW.  
1130 msza św., UROCZYSTOŚĆ OD-
NOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZTU 

Po.-Sob. 11-16   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Czw. 14  ŚW. MACIEJA  

APOSTOŁA 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Sob. 16  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
ANDRZEJA BOBOLI  

PATRONA  

POLSKI 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 17 WNIEBOWSTĄ-
PIENIE PAŃ-

SKIE 

 930 msza św.  

1130 msza św., nabo żeństwo majowe  

Pn.-Sob. 18-23   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 24 UROCZY-
STOŚĆ ZESŁA-

NIA DUCHA 
ŚW. 

 930 msza św.  

1130 msza św., nabo żeństwo majowe  

Pn.-Pi. 25-30   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 31   930 msza św.  

1130 msza św., OSP ROGOZINO 

W dniach 11 - 13 maja dzieci, które brały udział w uroczystościach komunijnych 
zapraszamy na BIAŁY TYDZIE Ń.  

 


