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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.  
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Terkot kół po bruku głównej ulicy w Rogozinie , chłopski gwar  o poranku  
w zlewni mleka , kolejki w sklepach Gminnej Spółdzielni czy  Kółku Rolniczym  
- to tylko kilka obrazków dawnego świadectwa  . Nasza pamięć wyraża się możli-
wością sięgnięcia wstecz do wydarzeń, które miały miejsce kilkanaście czy kilka-
dziesiąt lat temu.  Obok pamięci indywidualnej istnieje również pamięć zbiorowa, 
składająca się ze wspomnień współdzielonych przez rodzinę, ród czy lokalną spo-
łeczność. Daty, miejsca, ludzie, wydarzenia i ich interpretacje często przekazuje-
my z pokolenia na pokolenie. Za każdym razem w jakiś sposób odtwarzamy, re-
konstruujemy, uzupełniamy, odnosimy się do aktualnych czasów.  

 
 Dzięki pamięci zbiorowej mamy dostęp do czasów daleko wykraczających 

poza nasze życie. Co najważniejsze, wspomnienia te oddziałują na nas, tworząc 
tożsamość zarówno indywidualną, jak i dotyczącą całych grup, całego naszego 
społeczeństwa. Warto udokumentować każde minione dziesięciolecie, bo w prze-
ciwnym razie będziemy mieli lukę międzypokoleniową, którą, niestety, już moż-
na zauważyć.  

 
Dawniej z przekazem historycznym było  łatwiej, rodziny były wielopoko-

leniowe, seniorzy przekazywali historię wnukom czy prawnukom.  Dziś taka więź 
to rzadkość, dlatego coraz bardziej trzeba się spieszyć z utrwalaniem historii. 
Umierają ostatni  świadkowie  czasów wojny i powojennych, ale też historii now-
szej: lat 40-tych czy 50-tych ubiegłego stulecia,  a wraz nimi wiedza, której ina-
czej nie da się ocalić.  Piszę tak w kontekście odejścia do wieczności pana Longi-
na Przedpełskiego, rolnika, społecznika, działacza politycznego, człowieka o sze-
rokich horyzontach myślowych,  który do ostatnich lat  życia  doskonale posługi-
wał się  pamięcią  i  ogromną wiedzą dotyczącą wszystkiego ważnego,  co działo 
się w Rogozinie na przestrzeni  kilku ostatnich dekad, a o czym wielu współcze-
snych mieszkańców nie ma wiedzy. Kiedy odbywaliśmy naszą ostatnią rozmowę, 
ze szczegółami godnymi  kronikarza opowiadał o  ludziach,  np.  którzy przed  II 
Wojną  Światową budowali zręby spółdzielczości na tym terenie.  

 
Choć sam pochodził z niedalekiego Kosina, ciepło opowiadał o ówcze-

snych  mieszkańcach Rogozina , których  działania przy organizacji na tej ziemi  
spółdzielni rolniczej budziły uznanie  w okolicy. Drobiazgowo  opowiadał  o 
trudnym czasie jej tworzenia ,   począwszy od  zakupu od gminy kilku hektarów 
ziemi (obejmujących dzisiejsze ulice :  Słoneczną, Wiosenną,                                                                 
Strażacką, Kwiatową , Osiedlową), budowie  w centrum wsi sklepów, magazy-
nów. 

Cdn w nr 08/106 

Spacerkiem po okolicy parafii.. 

Opracował Krzysztof Czerwiński 
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Jak należy świętować niedzielę? 
Świętowanie niedzieli to przede wszystkim spotkanie z Tym, któremu 

dzień ten jest poświęcony. Zwyczaj gromadzenia się chrześcijan na niedziel-
nej Mszy świętej sięga dnia zmartwychwstania Chrystusa. W każdą niedzie-
lę, pierwszy dzień tygodnia, już od czasów apostolskich wyznawcy Jezusa 
zbierają się na wspólnym słuchaniu słowa Bożego i łamaniu Eucharystyczne-
go Chleba. Chrześcijanie pierwszych wieków doskonale rozumieli, że nie ma 
niedzieli bez wspólnej Eucharystii, choć udział w niej niejednokrotnie groził 
śmiercią. 

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) przypomina, że w niedzielę 
(jak i w inne uroczystości nakazane) wierni są zobowiązani uczestniczyć we 
Mszy świętej i powstrzymywać się od prac, które mogłyby przeszkadzać 
święcić te dni. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, 
kto bierze w niej udział - gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolic-
kim - bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedniego 
(oczywiście, jeżeli wieczorna Eucharystia ma charakter Mszy niedzielnej lub 
świątecznej). Kto dobrowolnie zaniedbuje tę powinność, popełnia grzech 
ciężki. Do powodów usprawiedliwiających nieobecność na niedzielnej Eu-
charystii KKK zalicza, między innymi, chorobę i opiekę nad niemowlętami. 
Uczestnictwo w niedzielę we wspólnym zgromadzeniu jest świadectwem 
przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz wierności Chrystusowi 
i Kościołowi.  

KKK naucza, że w niedzielę i w inne dni świąteczne nakazane wierni 
powinni powstrzymać się od zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci na-
leżnej Bogu oraz odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Niewypełnienie 
tego nakazu mogą usprawiedliwić obowiązki rodzinne lub ważne zadania 
społeczne, w tym konieczna praca na rzecz innych.  

W dniu Pańskim winniśmy korzystać z czasu wolnego, aby go poświę-
cić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu. „W posza-
nowaniu wolności religijnej i dobra wspólnego wszystkich chrześcijanie po-
winni domagać się uznania niedziel i świąt kościelnych za ustawowe dni 
świąteczne. Powinni wszystkim dawać widoczny przykład modlitwy, szacun-
ku i radości oraz bronić swoich tradycji jako cennego wkładu w życie ducho-
we społeczności ludzkiej”.  

Zapamiętajmy: „Chrześcijanie świętują niedzielę i inne święta nakaza-
ne, uczestnicząc w Eucharystii Pana i powstrzymując się od wykonywania 
prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywa-
niu radości właściwej dniowi Pańskiemu i należytemu odpoczynkowi ducho-
wemu i fizycznemu. Są dozwolone czynności związane z wypełnieniem obo-
wiązków rodzinnych lub inne usługi o dużej użyteczności społecznej, pod 
warunkiem, że nie doprowadzą one do nawyków szkodliwych dla świętowa-
nia niedzieli, życia rodzinne-
go i zdrowia”.  Na podstawie www: katechetyczny.diecezja plocka.pl  

Nr 07/105 



 

 

4 

Poznajemy języki obce—angielski 

Przygotowała Angelika Jezierska 

Nr 07/105 

Head, Shoulders, Knees and Toes 

 

Head and shoul-
ders, 

 

Knees and toes, 

 

Knees and toes. 

 

Head and shoulders, 

 

Knees and toes 

 

Knees and toes 

Eyes and ears, 

 

Mouth and nose. 

 

Head and shoulders, 

 

Knees and toes, 

Knees and toes. 
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Czasem jedno dobrze zadane pytanie może zmienić całe życie…   

 
Koń Al-Mamuna 

 Kalif Bagdadu zwany Al- Mamun posiadał wspaniałego konia krwi 
arabskiej. Członek rodu o imieniu Omah pragnął go od niego kupić. Oferował 
w zamian kilka wielbłądów, lecz Al-Mamun nie chciał wyrzec się swojego 
rumaka. Rozwścieczyło to Omaha tak bardzo, że postanowił zdobyć konia 
podstępem. Wiedząc, którą drogą Al-Mamun będzie jechał, położył się przy 
niej przebrany za pogrążonego w chorobie żebraka. Al-Mamun był człowie-
kiem o czułym sercu. Na widok żebraka ogarnęła go litość. Zsiadł z wierz-
chowca i zaproponował człowiekowi, że zabierze go ze sobą. Podniósł go deli-
katnie i usadził na koniu, zamierzając dosiąść rumaka zaraz po nim. Lecz fał-
szywy żebrak, gdy tylko znalazł się w siodle, odjechał galopem. Al-Mamun 
biegł za nim, krzycząc, żeby się zatrzymał. Kiedy złodziej znalazł się w bez-
piecznej odległości od goniącego go kalifa, zatrzymał się i obejrzał za siebie. 

 - Ukradłeś mi konia – krzyknął Al-Mamun – lecz chciałbym cię prosić o 
przysługę. 

 - Jaką? – krzyknął złodziej. 
 - Żebyś z łaski swojej nikomu nie mówił, jak zdobyłeś tego konia. 
 - A to dlaczego? 
 - Ponieważ w przyszłości ktoś naprawdę chory może leżeć przy tej dro-

dze i jeśli twój podstęp wyjdzie na jaw, ludzie będą przejeżdżać koło niego i 
nie udzielą mu pomocy. 

  
Wiedza o tym, że istnieją ludzie zdolni do najgorszego zatruwa nasze 

społeczeństwo. Nie zostawia się otworem swojego domu ze strachu, że go 
okradną. Nie zezwala się dzieciom, aby bawiły się na ulicy. Nie ryzykuje się 
zaufania względem nieznajomych. Nie przyjmuje się obcych osób u siebie… 
Wszystkiemu temu, co uczyniłoby z 
nas istoty beztroskie i wspaniało-
myślne, przeciwstawia się strach. 
Czy jednak nie istnieje sto razy wię-
cej ludzi uczciwych niż nieuczci-
wych? Czy przez nieustanne pokazy-
wanie przemocy media nie ponoszą 
odpowiedzialności za dehumanizację 
naszego społeczeństwa? 

Filozofia dla dużych i małych Nr 07/105 

Wybrała z Bajek filozoficznych Michela Piquemala    
Beata Kapowicka 
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Orędzia Ojca Świętego z okazji XX Światowego Dnia Młodzieży, który 

obchodzony będzie w Kolonii (Niemcy) w dniach 11-21 sierpnia 2005 roku. 
 

„Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2) 
 
Droga Młodzieży! 
 
1. W tym roku obchodziliśmy XIX Światowy Dzień Młodzieży, rozważa-

jąc pragnienie wyrażone przez niektórych Greków, przybyłych do Jerozolimy na 
święto Paschy: „Chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12,21). I oto teraz jesteśmy w drodze 
do Kolonii, gdzie w sierpniu 2005 roku odbędzie się XX Światowy Dzień Mło-
dzieży. 

 
„Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2): taki jest temat najbliższego 

światowego spotkania młodych. To temat, który pozwala młodym wszystkich 
kontynentów duchowo przebyć drogę Mędrców, których relikwie - według po-
bożnej tradycji - czczone są właśnie w tym mieście oraz tak jak oni spotkać Me-
sjasza wszystkich narodów. 

 
W istocie, światło Chrystusa rozjaśniało już umysły i serca Mędrców. 

„Ruszyli w drogę” (Mt 2,9) - opisuje ewangelista - z odwagą udając się na niezna-
ne drogi i podejmując długą i niełatwą podróż. Nie wahali się pozostawienia 
wszystkiego, aby pójść za przewodem gwiazdy, którą zobaczyli na Wschodzie 
(por. Mt 2,1). Naśladując Mędrców, również wy, drodzy młodzi, przygotujcie się, 
aby ze wszystkich stron świata odbyć „podróż” do Kolonii. Ważne jest nie tylko, 
abyście zatroszczyli się o organizację praktyczną Światowego Dnia Młodzieży 
lecz, abyście zadbali w pierwszym rzędzie o przygotowanie duchowe, w klimacie 
wiary i słuchania Słowa Bożego. 

 
2. „A oto gwiazda ... szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miej-

scem, gdzie było Dziecię” (Mt 2,9). Mędrcy dotarli do Betlejem, gdyż pozwoli się 
posłusznie prowadzić gwieździe. Co więcej, „gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się ura-
dowali” (Mt 2,10). To ważne, najdrożsi, by nauczyć się obserwować znaki, przez 
które Bóg nas wzywa i nami kieruje. Kiedy jesteśmy świadomi, że to On nas pro-
wadzi, wówczas serce doświadcza autentycznej głębokiej radości, której towarzy-
szy żywe pragnienie spotkania Go oraz stały wysiłek, by posłusznie Go naślado-
wać. 

Święty Jan Paweł II — cz.I 

Przygotowała A.M.Trojanowska 

Nr 07/105 
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W 1774 roku miała miejsce wizytacja biskupia, która stwierdziła alarmu-
jący stan katedry: gnicie krokwi i belek, zacieki w dachu, wypadanie cegieł i 
odpadanie tynków, na sklepieniach widoczne były liczne głębokie pęknięcia. Z 
tego powodu w latach 1784-1787 dokonano restauracji i przebudowy katedry. 
Prace restauracyjne polegały na wbiciu w pęknięcia sklepienia drewnianych 
klinów oraz na pokryciu murów grubą warstwą tynku położonego na trzcinie i 
siatce drucianej. W celu wzmocnienia zamurowano też niektóre okna. Grożący 
zawaleniem fronton i dolne spękane części wież wzmocniono drewnianymi 
belkami, następnie obudowano je grubymi murami, ozdobionymi attyką wspar-
tą sześcioma jońskimi kolumnami. Odtąd, do połowy XIX w. katedra nie po-
trzebowała remontów. Pomiędzy tymi remontami dokonano tylko naprawy da-
chu, który został uszkodzony w wyniku gwałtownych wiatrów. 

W połowie XIX w. okazało się, że stan świątyni jest alarmujący. Nabo-
żeństwa przeniesiono do kościoła św. Bartłomieja i przystąpiono do naprawy 
budynku. Po zerwaniu tynków ukazały się głębokie pęknięcia. Odnowiono 
wieże, wykonano nowe drzwi dębowe oraz uzupełniono marmurową posadzkę. 
Teren wokół świątyni został obniżony o około półtora metra w celu poprowa-
dzenia kanałów, które miały odwadniać fundamenty. W konstrukcji budynku 
nic nie zmieniono. 

W roku 1900 przystąpiono do gruntownego zbadania stanu katedry. W 
tym celu zaproszono do Płocka prof. Sławomira Odrzywolskiego, architekta z 
Krakowa i restauratora katedry na Wawelu, Stefana Szyllera, znawcę architek-
tury renesansowej oraz prof. Piusa Welońskiego, znanego rzeźbiarza. Ci wybit-
ni estetycy zbadali szczegółowo gmach katedry i sporządzili plan przyszłej re-
stauracji. Przed rozpoczęciem pracy nie zdawano sobie sprawy jak groźny jest 
stan kościoła. Przy rozbiórce ujawniły się wielkie pęknięcia, sięgające aż fun-
damentów. Sklepienie z kopułą osiadało, groziło zawalenie wież, więźby da-
chowe czy wsporniki klasycystycznej fasady były spróchniałe. Prace, jakie wy-
konano były ogromne. Rozebrano niemal połowę murów, kopułę i część wież, 
wzmocniono fundamenty, odbudowano dolne partie starych murów, zbudowa-
no skarpy bocznych ścian. Górne ściany zbudowano z nowej cegły, wzniesiono 
kopułę, wykonano nowe sklepienia i tynki. Dobudowano dwa przedsionki do 
bocznych wejść, drewniany chór muzyczny zastąpiono nowym murowanym, 
dach otrzymał nowe pokrycie miedziane. Tych wiele trudnych prac dokonano 
w niespełna trzy lata. Dnia 8 listopada 1903 roku biskup Jerzy Szembek doko-
nał rekonsekracji katedry. Równocześnie z renowacją architektoniczną przystą-
piono do pracy nad polichromią, której wykonanie powierzono Władysławowi 
Drapiewskiemu. 

Chcąc szczególnie wyróżnić jedną z najszacowniejszych świątyń pol-
skich, papież Pius X 1 lipca 1910 roku odznaczył ją tytułem Bazyliki Mniej-
szej. 

Historia katedry .VII 

Mariusz Misiak 

Nr 07/105 
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Aby odróżnić prawdziwą miłość od fałszywej «z teleno-
weli», Franciszek zasugerował «dwa kryteria»: przede 
wszystkim «konkretność, fakty, a nie słowa», by nie wi-
dzieć «dalekiego Boga» jak gnostycy; a następnie 
«komunikacja», ponieważ osoba kochająca nie jest nigdy 
odizolowana. Stosując te dwa kryteria można przeżywać 
miłość jako autentyczną radość, zapewnił Papież. 
Tę rzeczywistość prawdziwej miłości, trzeba dobrze zro-
zumieć. A zatem jaka jest miłość Jezusa? Skąd wiem, że 
czuję prawdziwą miłość? Są dwa kryteria, które pomogą 
nam odróżnić prawdziwą miłość od nieprawdziwej. 
Pierwszym jest to, że miłość powinna się wyrażać bar-
dziej w faktach niż w słowach. A drugie kryterium pole-

ga na tym, że cechą miłości jest komunikacja: miłość się komunikuje. Tylko przy 
pomocy tych dwóch kryteriów możemy znaleźć prawdziwą miłość Jezusa w fak-
tach, lecz w faktach konkretnych. Konkretność ma zatem zasadnicze znaczenie. 
Możemy oglądać telenowelę, miłość z telenoweli: to dzieło fantazji. Tak, to opo-
wiadania, ale nas nie angażują. Trochę poruszają nasze serce, ale nic więcej. Je-
zus natomiast przestrzegał swoich: «Nie każdy, kto mówi Mi: 'Panie, Panie!', wej-
dzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, kto wy-
pełnia moje przykazania. Jeśli wypełniacie moje przykazania, będziecie trwali w 
mojej miłości». 

Kiedy młody uczony w Prawie przyszedł do Jezusa i zapytał: 'Panie, po-
wiedz mi, które przykazanie w Prawie jest największe?', Jezus powiedział słowa-
mi Prawa: 'Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem i całą swoją 
duszą, a swego bliźniego jak siebie samego'». Wówczas ten młody człowiek po-
czuł się nieco zażenowany i nie wiedział jak sobie poradzić z tym małym wsty-
dem. I żeby to przezwyciężyć, zapytał: 'A kto jest moim bliźnim?». Aby mu to 
wytłumaczyć «Jezus opowiedział przypowieść o dobrym Samarytaninie». A na 
koniec zaproponował młodzieńcowi: «Idź, i ty czyń podobnie». Poprzez to we-
zwanie Jezus pokazuje, że prawdziwa miłość jest konkretna, wyraża się w dzie-
łach, jest miłością stałą; nie jest zwykłym entuzjazmem. Lecz bardzo często jest 
także miłością bolesną: pomyślmy o miłości Jezusa dźwigającego krzyż. 

Prawdziwa miłość nie może się izolować, ponieważ jeśli jest odizolowana, 
to nie jest miłością i staje się duchową formą egoizmu, zamykania się w sobie i 
szukania własnej korzyści. Jednym słowem jest egoizmem. Trwanie w miłości 
Jezusa oznacza trwanie w miłości Ojca, który nam posłał Jezusa; trwanie w miło-
ści Jezusa znaczy działać, nie tylko mówić; trwanie w miłości Jezusa oznacza 
zdolność do komunikowania, do dialogu, zarówno z Panem, jak i z naszymi brać-
mi. 

Papież Franciszek—mniej słów, więcej faktów Nr 07/105 

Przygotowała na podstawie  .opoka Magdalena Balska 
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Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co 
"niosący Chrystusa". O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. We-
dług zapisów, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, 
z prowincji rzymskiej Licji i tam ponieść śmierć męczeńską za panowania ce-
sarza Decjusza ok. 250 roku.  

Najstarszym dowodem kultu św. Krzysztofa z Licji jest napis z roku 
452, znaleziony w Haidar-Pacha, w Nikomedii, w którym jest mowa o wysta-
wionej ku czci Męczennika bazylice w Bitynii. Dowodzi to niezawodnie, że w 
tym czasie nasz Święty odbierał szczególną cześć w Nikomedii i w Bitynii. Jest 
także podana wzmianka, że na synodzie w Konstantynopolu w 536 roku niejaki 
Fotyn z klasztoru św. Krzysztofa brał udział w tymże synodzie. Św. Grzegorz I 
Wielki, papież (+ 604) pisze, że w Taorminie na Sycylii był za jego czasów 
klasztor pw. św. Krzysztofa. 

Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie, średnio-
wiecze na podstawie imienia "niosący Chrystusa" stworzyło wiele legendę o 
tym świętym. Według niej pierwotne imię Krzysztofa miało brzmieć Reprobus 
(z greckiego Odrażający), gdyż miał on mieć głowę podobną do psa. Wyróż-
niał się za to niezwykłą siłą. Postanowił więc oddać się w służbę najpotężniej-
szemu na ziemi panu. Służył najpierw królowi swojej krainy. Kiedy przekonał 
się, że król ten bardzo boi się szatana, wstąpił w jego służbę. Pewnego dnia 
przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim 
ciekawość, kim jest ten Chrystus, którego boi się szatan. Opuścił więc służbę u 
szatana i poszedł w służbę Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijańską i 
przyjął Chrzest św. Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, po-
stanowił zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie woda była płytsza, by 
przenosić na swoich potężnych barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do 
Ziemi Świętej.  

Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na 
drugi brzeg. Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przy-
tłaczał tak, iż zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: "Kto jesteś, 
Dziecię?" Otrzymał odpowiedź: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając 
Mnie, dźwigasz cały świat". Pan Jezus miał mu wtedy przepowiedzieć rychłą 
śmierć męczeńską. Ten właśnie fragment legendy stał się natchnieniem dla nie-
zliczonej liczby malowideł i rzeźb św. Krzysztofa. Pan Jezus po przyjęciu 
przez Krzysztofa Chrztu świętego miał mu przywrócić wygląd ludzki. 

Jest patronem Ameryki i Wilna; siedzib ludzkich i grodów oraz chrze-
ścijańskiej młodzieży, kierowców, farbiarzy, flisaków, introligatorów, modnia-
rek, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i 
żeglarzy. Orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. W dzień jego do-
rocznej pamiątki poświęca się wszelkiego rodzaju mechaniczne pojazdy.  

 Święty  Krzysztof 

Przygotowała  A.M.Trojanowska 
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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 507119511 

PORZĄDEK MSZY ŚW. NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 07/105 

"I to jest prawdziwe przesłanie wolności:  
mieć najważniejszą rzecz na świecie, ale jej nie posiadać".  

 
Paulo 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 07/105 

Head-głowa, shoulders- ramiona, knees-kolana, toes-palce u nóg. Head-głowa, shoulders- 

ramiona, knees-kolana, toes-palce u nóg.  Eyes- oczy, ears-uszy, mouth- usta, nose-nos. Eyes- oczy, ears-
uszy, mouth- usta, nose-nos.  

 Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym IX Święto Pa-
rafii odbyło się. Dziękuję rodzicom za opiekę nad dziećmi i instruktorom spor-
towym na Orliku, Ochotniczej Straży Pożarnej z Rogozina za troskę i porządek, 
osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w trakcie trwania Paint Ball-u, 
osobom przygotowującym i prowadzącym zajęcia na basenie, na zjeżdżalni i 
troszczących się o naszego konika, przygotowującym gryla, ministrantom, chó-
rowi, obsłudze kościelnej, zespołowi muzycznemu, Panu Kierownikowi GC-
KiS, prowadzącym Rajd Rowerowy. Słowa szczególnego  kieruję do wszyst-
kich którzy włączyli się w Nasze Wspólne Święto.  

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej/cz. 1/ 
 5 kwietnia 2016 r. nawiedzi naszą parafie wizerunek kopii cudownego 
wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Peregrynacja (nawiedzenie)  ważnym 
wydarzeniem, w historii naszej wspólnoty.  
 Idea peregrynacji kopii jasnogórskiego obrazu po Polsce sięga roku 1956 
i wydarzeń związanych ze składanymi wówczas Jasnogórskimi Ślubami Naro-
du. "Matko przyjdź do nas! Matko bądź z nami!" wołały zgromadzone 26 sierp-
nia 1956 r. na Jasnej Górze tłumy, gdy obraz Matki Bożej niesiony był 
w procesji na Wałach. Ostatecznie zamysł peregrynacji przedstawiony został 
przez kard. Wyszyńskiego, już po uwolnieniu go z odosobnienia w 1956 r. W 
okresie Wielkiej Nowenny kopia cudownego obrazu miała nawiedzić wszystkie 
polskie parafie. W lutym 1957 r. jasnogórscy paulini rozpoczęli przygotowywa-
nie kopii. Pracę tę powierzono dziekanowi Wydziału Sztuk Plastycznych Uni-
wersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Leonardowi Torwirtowi. 14 
maja 1957 r. kopia obrazu poświęcona została w Rzymie przez papieża Piusa 
XII, który zaakceptował ideę peregrynacji. Uroczystość rozpoczęcia Milenijne-
go Nawiedzenia odbyła się 26 sierpnia 1957 r. na Jasnej Górze w obecności 
całego Episkopatu Polski i wielkiej rzeszy pielgrzymów. Nastąpił wówczas 
m.in. obrzęd "pocałunku" czyli zetknięcia kopii obrazu z cudownym orygina-
łem. Peregrynacja po Polsce rozpoczęła się 29 sierpnia od Archikatedry War-
szawskiej. Mimo piętrzących się trudności ze strony komunistycznych władz, 
do milenijnego roku 1966 kopia obrazu nawiedziła 10 polskich diecezji.  
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Dzień   Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Śr.-Sob. 1-4   1800 msze św.  

Czw. 2   1600 wizyta u chorych 

Pi. 3  I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 spowiedź  

1800 msza św.  

Nd. 5 XIV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Sob. 6-11   1800 msze św.  

Nd. 12 XV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św.  

Po.-Sob. 13-18   1800 msze św.  

Wt.  14  ŚW. BONAWENTURY -
BISKUPA I DOKTORA 

KOŚCIOŁA 

1800 msza św.  

Śr. 15  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY Z GÓRY  

KARMEL 

1800 msza św.  

Nd. 19 XVI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Sob. 20-25   1800 msze św. 

Wt. 21  ŚW. MAGDALENY 1800 msza św.  

Sob. 25  ŚW. KRZYSZTOFA 1800 msza św.  

Nd. 26 XVII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Pi. 27-31   1800 msze św. 

 26 lipca br. po każdej mszy św. odbędzie się poświęcenie pojazdów: dwu-
kołowych i czterokołowych oraz  specjalna modlitwa w intencji użytkowników 
ruchu, kierowców, rowerzystów, motocyklistów i pieszych z okazji święta św. 
Krzysztofa.  Zapraszam serdecznie wszystkich parafian.   

 Św. Krzysztof jest świętym znanym głównie z legend, choć badania histo-
ryczne dowodzą, że pochodził z Azji i poniósł męczeńską śmierć ok. 250 r. We-
dług legend był olbrzymem: miał cztery metry wzrostu i niezwykłą siłę dzięki 
której przenosił pielgrzymów przez rzekę. Na popularnych wizerunkach przedsta-
wiany z dzieciątkiem Jezus na barkach.  


