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Pismo bezpłatne  

z Księgi Mądrości Mdr 7, 7-11  

 

Mądrość  

to skarb najcenniejszy 

Modliłem się i dano mi zrozumienie,  
przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości.  

 
Przeniosłem ją nad berła i trony  

i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.  
Nie porównałem z nią drogich kamieni,  

bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku,  
a srebro przy niej ma wartość błota.  

 
Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność  

i wolałem mieć ją aniżeli światło,  
bo nie zna snu blask od niej bijący.  

 
A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra  

i niezliczone bogactwa w jej ręku.  
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W Centrum Badań Środkowowschodniej Europy na Uniwersytecie w Dort-
mundzie znajduje się  prawdziwa „historyczna perełka”, dotycząca dziejów No-
wego Boryszewa w latach 1824-1945. Jest to  kronika pisana w języku niemiec-
kim, na sześćdziesięciu stronach opisująca w szczegółach losy grupy osadników 
niemieckich, przybyłych do Nowego Boryszewa prawie 200 lat temu. Osiedli oni 
w pobliżu  malowniczo położonej dolinki Rosicy - skromnego dopływu Wisły, 
całym rokiem obfitującego w krystalicznie czystą, zdrową źródlaną wodę, drążącą 
przez wieki głębokie cięcia w nizinnym terenie,  obficie obrośniętą wierzbami, 
olchami, topolami i jeżynami.  

Ta kronika to pewnego rodzaju studium po części: socjologiczne, histo-
ryczne,  gospodarcze, religijne i kulturalne małej imigranckiej społeczności; opis 
wsi,  która  w nieodległych czasach miała  swoją szkołę podstawową,  kaplicę 
ewangelicką  i cmentarz, budynki dworskie, młyn wodny, trzy wiatraki i  karcz-
mę .  

Wiosną 1824 roku przybywa na teren Królestwa Polskiego trzech wysłan-
ników kolonistów ze Szwabii, którzy poszukują na obszarze Mazowsza wielkich 
gospodarstw, najlepiej podupadających  dworów, w celu ich zakupu pod osiedle-
nie. Udają się oni do przedstawicieli rządu w Warszawie. Wśród  kilku rządo-
wych propozycji przy stole negocjacyjnym pada nazwa Nowe Boryszewo. Tak się 
zaczyna niemiecka historia słowiańskiej wsi. Nowe Boryszewo jest wówczas wła-
snością państwa i zajmuje powierzchnię ok. 670 hektarów. Negocjacje toczą się 
długo, wymagają dużo cierpliwości. Obie strony są nieustępliwe. Każda chce 
mieć przewagę, więc kupujący i sprzedawca się targują. W końcu dochodzą do 
porozumienia, następuje podpisanie  umowy: za cenę około 17 tysięcy złotych  
niemieccy osadnicy nabywają grunty wsi. Niedługo potem 28 rolniczych niemiec-
kich rodzin, wraz z trzema polskimi, przybywa do Nowego Boryszewa, by za-
mieszkać tu na stałe.  

Istniejące budynki dworskie we wsi są zrujnowane i nie mogą dać schro-
nienia zbyt wielu ludziom, więc koloniści przystępują do budowy nowych do-
mów, zaopatrują się w drewno na lesistych trenach pod Gąbinem i po 5 latach, 
dzięki swojej pracowitości i skuteczności, wszyscy mają dach nad głową. Miej-
scowi dobrze przyjęli nowych niemieckich sąsiadów, przez kolejne lata nie było 
między stronami kłótni ani waśni. Osadnicy co prawda trzymali się razem, stronili 
od zażyłości z autochtonami, np. nie dopuszczając do mieszanych niemiecko-
polskich małżeństw. Polacy z zaciekawieniem  obserwowali emigrantów, ich tra-
dycje, obyczaje, nowe domy. Ciekawość budziła przyniesiona przez osadników 
wiara - protestantyzm. Kościół był dla przybyszów swoistą ostoją, zapewniał im  
schronienie i opiekę, dopełniał komfortu życia i wzmagał wytrzymałość. 

cd nr 12/110 

Spacerkiem po okolicy parafii.. 

Opracował Krzysztof Czerwiński 
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Świętowanie niedzieli /cz IV 
 „ Świętość łączy człowieka z Bogiem, 
egzystencję ludzką z istnieniem Boga, sła-
bość z możliwą mocą, a poprzez nadzieję –
teraźniejszość z przyszłością oraz docze-
sność z wiecznością. Świętować nie znaczy 
jedynie mieć wolny dzień i nie pracować. 
Świętowanie to także zainteresowanie się 
innymi ludźmi, nie myślenie tylko o sobie. 
W niedzielę warto spędzić czas na opowia-
daniu budujących historii z własnego życia 
oraz na poznawaniu najbliższych od naj-

lepszej strony. To także czas na przebaczenie i słowo "przepraszam", na du-
chową lekturę i refleksję nad życiem, na wspólną modlitwę w rodzinnym gro-
nie. Świętowanie niedzieli to także pielęgnowanie kontaktów z dalszą rodziną, 
z sąsiadami i przyjaciółmi, zrobienie czegoś wspólnie. Świętować, to także 
przeżyć przygodę wspólnej wycieczki albo odwiedzić osobę, która szczególnie 
ucieszy się z naszej obecności. To czas na gesty szacunku, miłości i wdzięcz-
ności, czas na zrobienie komuś miłej niespodzianki. W kulturze europejskiej, 
kultura niedzieli kształtowała się na bazie wartości, norm, wydarzeń religij-
nych oraz w obszarze życia rodzinnego i parafialno-klasztornego. Dzisiaj wi-
doczne są zmiany w spędzaniu niedzieli i jej kulturze. Spowodowane jest to, 
zmianami w postawach ludzkich ze względu na powstawanie centrów przemy-
słowych. Celem takiej kultury jest odpoczynek, rozrywka i przyjemność. Do-
piero rodzina, zdaje sobie sprawę, że to, co dla niej najważniejsze nie kupi się 
w centrum handlowym, ani nie zapewni się obecnością w miejscach rozrywki. 
Rodzina wie, że czas świąteczny niesie wartości i wydarzenia, które pozwalają 
na pogłębienie wspólnoty rodzinnej i tożsamości społeczno-kulturowej. Co 
kryje się pod pojęciem „świętowania”? Sama nazwa wyraźnie postuluje, że 
świętowanie to coś, co wiąże się ze świętością, czymś wysoko doskonałym, w 
czym człowiek upatruje swoje szczęście i przyszłość. Świętowanie mówi o 
inności. Ta inność nie jest niczym obcym, i jest w zasięgu człowieka. Jeśli ma-
my tego świadomość, będziemy się o nią wytrwale starali. Świętowaniu towa-
rzyszy rodzinne przyjmowanie wartości i wspólne przeżycia. Niedziela, jest 
trwałym elementem kultury. Obecne napastliwe nurty laickie, w imię subiek-
tywnie rozumianej równości i wolności usuwają ze współczesnej kultury war-
tości nie tylko chrześcijańskie, ale religijne. Nurty te agresywnie głoszą tezę, 
iż w centrum świętowania powinien stać człowiek a nie Bóg. Oznacza to uho-
norowanie człowieka i jego dzieł a nie Boga. Dlatego Rodzina i jej tradycyjne 
świętowanie niedzieli w duchu chrześcijańskiej wiary odgrywa znaczącą rolę 
w kształtowaniu rytuałów świątecznych tak istotnych dla zachowania szcze-
gólnego klimatu tego wyjątkowego dnia. Ks. Janusz Wiśniewski 

Nr 11/109 



 

 

4 

Uczymy się języków obcych - angielski 

Krzyżówkę przygotowała Angelika Jezierska 

Nr 11/109 

 

 
Świetlica Przystanek  
zaprasza na zajęcia  

przy  ulicy Mazowieckiej 57  w Rogozinie 
 

wszystkie dzieci od lat 5-ciu 
   

Poniedziałek - godz.1730 schola godz.1800  M. Kowalewska 
Wtorek - godz. 18:00 język angielski - pomoc w odrabianiu lekcji A. 
Jezierska 
Środa - godz. 1800 zajęcia dla najmłodszych  E. Kukawska 
Czwartek - godz. 1830 nauka gry w szachy  A. Jarecka 
Piątek - godz. 1800 uroda nastolatki oraz matematyka A. Jankowska 
Sobota - godz. 1200 zajęcia  teatralne A.M. Trojanowska 

1         R           

2               R     

3                   
  

4                   
  

5 R       R         
  

6             R   
    

                      

1. Kapuśniaczek z nieba (D)               

2. Tytuł albumu grupy U2 (O)               

3. Mądry ale nie smart ( W)               

4. Kolorowe jesienią (L)               

5. Np. wąskotorowa (R)               

6. Można ją długo snuć... (Y)               
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Gdybyśmy ustawili drabinę stra-
żacką, wyższą od najwyższych, zgięłaby 
się pod własnym ciężarem, zawaliła jak 
wieża Babel i nikt by nie dostał się po 
niej do nieba.  

Nie udałaby się podróż do nieba 
balonem, bo balon tak wysoko się nie 
wznosi. Nie sposób dostać się do nieba 
rakietą, bo rakieta dolatuje do księżyca i 
trochę dalej, ale potem już tylko krąży.  

Tylko jedna Matka Boża wzięta do 
nieba uczy nas, jak się tam dostać. Matka 
Boża dlatego jest w niebie, że na ziemi 
była bliziutko Jezusa. Opiekowała się 
Nim w Betlejem, chroniła Go na wygnaniu w Egipcie, była z Nim w Nazare-
cie, poszła z Nim na wesele w Kanie. Nie opuściła Go nawet pod krzyżem.   

Żeby dostać się do nieba, trzeba przebywać z niewidzialnym Jezusem 
na ziemi. Tak jak Matka Boża opiekowała się Synem, tak my mamy opieko-
wać się młodszą siostrą i bratem, chorą koleżanką. Tak jak Matka Boża prze-
bywała z Nim w Nazarecie, tak my mamy przebywać z Nim na Mszy świętej 
w niedzielę i na lekcjach religii. Tak jak Matka Boża stale się z Nim spotykała, 
tak my mamy spotykać się z Nim w Komunii świętej. Mamy być z Nim na 
zabawie i wtedy, kiedy nie możemy iść na zabawę, bo musimy odrobić lekcje 
na następny dzień. 

Do nieba NAJPEWNIEJ PROWADZI Matka Boża, tylko trzeba, tak jak 
Ona, starać się być blisko Jezusa i nie grymasić. Ponieważ jest wniebowzięta, 
każdy skrawek nieba, pochmurnego i czystego jak łza, trochę nam Ją przypo-
mina. Jest tak wielka jak niebo i jeszcze większa.                                                                      

W jaki sposób dostać się do Nieba ? Nr 11/109 

Przygotowała Beata Kapowicka 
Cytaty o dzieciach …. 

Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to to, z którego wczoraj się śmialiśmy.   
Ronald Russell  

Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka.   
Alighieri Dante  

Dzieci zaczynają od tego, że kochają swoich rodziców. Po pewnym czasie 
sądzą ich. Rzadko kiedy im wybaczają.  Oscar Wilde  

Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień zaczyna życie na nowo, bez 
ciężaru dnia wczorajszego.  Anna Kamieńska  
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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! 
 
Tak wielu nam współczesnych nie zna jeszcze miłości Bożej lub pragnie 

wypełnić swoje serce bezwartościowymi namiastkami. Koniecznym staje się 
przeto, by stawać się świadkami kontemplacyjnej miłości w Chrystusie. Zapro-
szenie do uczestnictwa w Światowym Dniu Młodzieży dotyczy również was, dro-
dzy przyjaciele, którzy nie jesteście ochrzczeni lub którzy nie odnajdujecie się w 
Kościele. Czyż nie jest prawdą, że również wy macie pragnienie Absolutu i jeste-
ście w poszukiwaniu „czegoś”, co nada znaczenie waszemu życiu? Zwróćcie się 
do Chrystusa, a nie będziecie zawiedzeni. 

 
7. Droga młodzieży, Kościół potrzebuje autentycznych świadków dla no-

wej ewangelizacji: chłopców i dziewcząt, których życie zostało przemienione 
przez spotkanie z Chrystusem; chłopców i dziewcząt zdolnych przekazać to do-
świadczenie innym. Kościół potrzebuje świętych. Wszyscy jesteśmy wezwani do 
świętości i tylko święci mogą odnowić ludzkość. Wielu nas poprzedziło na tej 
drodze ewangelicznego heroizmu; zachęcam was więc, byście polecali się ich 
wstawiennictwu. Kiedy spotkacie się w Kolonii, nauczycie się poznawać lepiej 
niektórych z nich, jak św. Bonifacego, apostoła Niemiec, oraz świętych z Kolonii, 
a w szczególności św. Urszulę, św. Alberta Wielkiego, św. Teresę Benedyktę od 
Krzyża (Edytę Stein) i bł. Adolfa Kolpinga. Wśród nich chciałbym szczególnie 
przywołać św. Alberta i św. Teresę Benedyktę od Krzyża, którzy z taką samą we-
wnętrzną postawą jak Mędrcy, żarliwie poszukiwali prawdy. Oni nie wahali się 
oddać swych zdolności intelektualnych na służbę wiary, świadcząc w ten sposób, 
że wiara i rozum są ze sobą związane i nawzajem się przywołują. 

 
Droga młodzieży, podążająca duchowo do Kolonii, Papież towarzyszy 

wam swoją modlitwą. Niech Maryja, „Niewiasta Eucharystii” i Matka Mądrości, 
wspiera wasze kroki, rozjaśnia wasze wybory, niech uczy was kochać to, co jest 
prawdziwe, dobre i piękne. Niech zaprowadzi was wszystkich do swojego Syna, 
który jako jedyny może zaspokoić najskrytsze pragnienia ludzkiego serca i umy-
słu. 

Z moim błogosławieństwem!  - Jan Paweł II 

Święty Jan Paweł II - cz.V 

Przygotowała A.M.Trojanowska 

Nr 11/109 
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Wnętrze katedry 
Ołtarze katedry: wielki oraz boczne 
 Każdy zwiedzający płocką katedrę z pewnością nie zapomni jej wyjąt-
kowego nastroju. Do dnia dzisiejszego w świątyni istnieje 11 ołtarzy, w tym 
ołtarz główny, 4 ołtarze w kaplicach i 6 ołtarzy bocznych. Duża ilość ołtarzy w 
świątyniach wynikała  z tego, że przepisy kościelne przed Soborem Watykań-
skim II nie przewidywały mszy świętych koncelebrowanych, ale również z 
ofiarności i pobożności wiernych.  
1. Ołtarz Wielki 

W centralnym miejscu świątyni znajduje się ołtarz główny lub zwany 
inaczej wielkim, który w katedrze pojawił się w 1903 r. Do końca XIX w. ist-
niał inny ołtarz. Jego mensa, czyli płyta stanowiąca blat, została wykonana w 
połowie XVI w. za biskupa A. Noskowskiego, a pod koniec tego stulecia bi-
skup W. Baranowski wzniósł drewnianą, dwukondygnacyjną renesansową 
nastawę, sięgającą aż sklepienia prezbiterium. Drewniana część została pokry-
ta złotem, wyposażona w liczne rzeźby oraz dwa obrazy. Pierwszy z nich 
umieszczony w dolnej części przedstawiał Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny, drugi mniejszy umieszczony powyżej, Trójcę Świętą. Obrazy były 
sprowadzone prawdopodobnie z Rzymu. Rzeźby ołtarzowe były wykonane z 
drewna oraz pozłacane. Po bokach obrazów, między kolumnami, umieszczono 
postaci świętych. Przy obrazie Wniebowzięcia ukazano św. Zygmunta i św. 
Stanisława biskupa, a przy Trójcy Świętej świętych Piotra i Pawła. Na ołtarzu 
umieszczono także figury św. Augustyna, św. Grzegorza Wielkiego oraz anio-
łów. 

Podczas przebudowy kościoła w początkach XX w. okazało się, że 
ołtarz jest w bardzo złym stanie, zresztą tak samo było z obrazami, które po 
wyjęciu z ram rozsypały się. Ołtarz był tak zniszczony, że nie nadawał się do 
remontu. Wtedy zapadła decyzja o rozebraniu dotychczasowego ołtarza i zbu-
dowaniu nowego. Obecny ołtarz zbudowano w 1903 r. według projektu archi-
tekta S. Szyllera. Materiał, z którego zostało wykonane mensy, to marmury 
węgierski, włoski i belgijski. Nastawę wykonano z marmuru kieleckiego, a w 
utworzonych w niej ośmiu niszach, ustawiono osiem aniołów z brązu. Każdy z 
nich trzymał narzędzia męki Pańskiej, a w centralnym miejscu znajdowała się 
brązowa płaskorzeźba wyobrażająca Chrystusa modlącego się w Ogrójcu. 
Rzeźby te zaginęły podczas okupacji niemieckiej.    

W 2007 r. w niszach, w których stały anioły, ustawiono figurki ośmiu 
świętych, związanych z diecezją płocką. Od lewej strony są to: św. Stanisław, 
biskup, św. St. Kostka,  bł. H. Koźmiński, bł. abp A. J. Nowowiejski, bł. bp L. 
Wetmański, św. s. Faustyna. św. Andrzej Bobola, św. Wojciech.  

Historia katedry płockiej cz XI 

Mariusz Misiak 

Nr 11/109 
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Przedstawiając Kościół ludziom naszych czasów, Sobór Watykański II do-
brze pamiętał o podstawowej prawdzie: Kościół nie jest rzeczywistością statycz-
ną, stojącą w miejscu, skupioną na samej sobie, lecz jest wciąż w drodze przez 
historię, ku ostatecznemu i wspaniałemu celowi, jakim jest królestwo niebieskie, 
którego Kościół jest na ziemi zalążkiem oraz zaczątkiem . Kiedy kierujemy się ku 
temu horyzontowi, zauważamy, że nasza wyobraźnia się zatrzymuje, okazuje się 
bowiem, że jest zdolna jedynie przeczuwać wspaniałość tajemnicy, która przera-
sta nasze zmysły. I spontanicznie rodzą się w nas pewne pytania: kiedy nastąpi to 
ostateczne przejście? Jaki będzie nowy wymiar, w który wejdzie Kościół? Co 
wówczas stanie się z ludzkością? I z otaczającym nas światem stworzonym? Lecz 
pytania te nie są nowe, zadawali je już w swoim czasie uczniowie Jezusowi. Są to 
pytania ludzkie, pytania stare. My też zadajemy te pytania. 

Soborowa konstytucja Gaudium et spes w obliczu tych pytań, które od 
zawsze rozbrzmiewają w sercu człowieka, stwierdza: «Nie znamy czasu końca 
ziemi i ludzkości ani też sposobu przemiany wszechświata. Przemija wprawdzie 
postać tego świata, zniekształcona przez grzech, jesteśmy jednak pouczani, że 
Bóg przygotowuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedli-
wość, a szczęśliwość wypełni i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju istniejące 
w sercach ludzkich» (n. 39). Oto cel, do którego zmierza Kościół: jest nim, jak 
mówi Biblia, «nowa Jerozolima», «Raj». Bardziej niż miejsce jest to «stan» du-
szy, w którym nasze najgłębsze oczekiwania będą spełnione w sposób przeobfity, 
a nasz byt, jako stworzeń i dzieci Bożych, osiągnie pełną dojrzałość. Będziemy 
nareszcie przyobleczeni w radość, w pokój i w miłość Boga w sposób całkowity, 
bez żadnych ograniczeń, i znajdziemy się twarzą w twarz z Nim! (por. 1 Kor 13, 
12). Pięknie jest o tym myśleć, myśleć o niebie. Wszyscy się tam znajdziemy, 
wszyscy. To jest piękne, daje duszy siłę. 

W tej perspektywie pięknie jest dostrzec, że istnieje zasadnicza ciągłość i 
komunia między Kościołem, który jest w niebie, i tym, który jest jeszcze w dro-
dze na ziemi. Ci, którzy już żyją przed obliczem Boga, mogą bowiem nas wspie-
rać i wstawiać się za nami, modlić się za nas. Z drugiej strony, my również jeste-
śmy wciąż zachęcani, by ofiarowywać dobre uczynki, modlitwy i Eucharystię, 
aby ulżyć udrękom dusz, które oczekują jeszcze na szczęśliwość bez końca. 

Jednocześnie Pismo Święte uczy nas, że wypełnienie się tego wspaniałego 
zamysłu nie może nie obejmować również tego wszystkiego, co nas otacza i co 
zrodziło się z zamysłu i z serca Boga.  

Począwszy od śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, jest zatem nowe 
stworzenie; a więc nie unicestwienie wszechświata i tego wszystkiego, co nas 
otacza, lecz doprowadzenie każdej rzeczy do pełni bytu, prawdy, piękna. 

Papież Franciszek—cel naszej wędrówki Nr 11/109 

Przygotowała na podstawie www.opoka pl Magdalena Balska 
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Ś w i a t o w e  D n i  M ł o d z i eż y 
to międzynarodowe spotkania mło-
dych całego świata, którzy razem ze 
swoimi katechetami, duszpasterzami, 
biskupami i papieżem gromadzą się w 
jednym miejscu, by wyznać wiarę w 
Jezusa Chrystusa.  
 Pomysłodawcą i pierwszym go-
spodarzem tych Dni był święty Jan Pa-
weł II, który zgromadził młodych w 

Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela 
(1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i 
Toronto (2002).  

Po śmierci św. Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dialogu Kościoła 
z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się pa-
pież Benedykt XVI, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii 
(2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). Dzięki posłudze Benedykta 
XVI Chrystus był ciągle głoszony i adorowany przez młodych całego świata, a 
Kościół mógł dostrzegać swoje młode i radosne oblicze tak bardzo potrzebne 
współczesnemu światu.  

W lipcu 2013 r. (Rio de Janeiro) z młodzieżą spotkał się papież Franci-
szek. On także ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 
roku w Krakowie, w Polsce.  

Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 
20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec 
Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Świato-
we Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie 
diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako 
spotkanie międzynarodowe.  

Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła 
Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i 
Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.  

Struktura "Dni w Diecezjach" zależy od charakterystyki i stylu goszczą-
cej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i 
topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycz-
nych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i 
projekty przygotowane przez organizatorów.   

Po zakończeniu "Dni w Diecezjach", wszyscy udają się do diecezji, któ-
rą Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. 
Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia.  

 Światowe Dni Młodzieży—Kraków 2016 Nr 11/109 

Przygotowała na podst. www.sdm.org.pl/sdm A.M.Trojanowska 
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MSZE ŚWIĘTE: 
Niedziela: godz. 930, 1130  
Dni powszednie: godz. 1800  
l piątek miesiąca: od godz. 1600 komunia chorych - czwartek,  
(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 

godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  

godz. 1800 Msza św. /spowiedź przed Mszą 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 507 119 511 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 11/109 

1. DRIZZLE/mżawka 2. OCTOBER/październik 3. WISE/rozsądny 4. 
LEAVES/ liście 5. RAILROAD/kolej 6. YARN/ opowieść 7;   

HASŁO: ROSARY/ różaniec 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 11/109 

Ks. dr J. Wiśniewski 

Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
Paraf ia  św. Faustyny Aposto łk i  Mi łos ierdzia  Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 

Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

W 2014 r. z zebranych środków finansowych i wykonanych prac 
przez firmy oraz osoby fizyczne z naszej parafii rozpoczęliśmy budowę Do-
mu Parafialnego. W minionym roku wykonano wykopy pod fundament, ławy 
pod fundament, fundamenty, przywieziono ziemię na podwyższenie terenu i 
dokonano niwelacji terenu. W 2015 r. kontynuowaliśmy inwestycję i aktualny 
stan budowy na dzień dzisiejszy to stan surowy zamknięty. W październiku 
również zainstalowano okna, 30 sztuk w plebani i 2 sztuki w kościele. W po-
przednim roku ze zgromadzonych funduszy wybudowaliśmy fundamenty, a w 
tym roku z kredytu wybudowaliśmy kolejny etap, aż do więzi dachowej po-
krytej papa. Natomiast okna i dalsze materiały na dach finansujemy z bieżą-
cych wpływów.  

W tym roku zaciągnięto kredyt za zgodą księdza biskupa Piotra Libe-
ry, którego wielkość wynosi 250 tys. PLN. Okres spłaty – 10 lat. Miesięczne 
raty wraz z odsetkami - 3100 PLN. Według ustaleń z Radą ds. Gospodarczych 
taca z trzeciej niedzieli miesiąca będzie poznaczona na spłatę kredytu. Wrze-
śniowa taca tzw. budowlana wynosiła 2 629 PLN, a październikowa - 2769 
PLN. 

Posiadamy zapas wełny mineralnej na ocieplenie dachu. Zwracam się 
z prośbą do Szanownych Parafian o pomoc w wykonaniu ocieplenia podda-
sza. Jest to praca mało skomplikowana i dlatego proszę o poświęcenie swoje-
go czasu i wsparcie naszej wspólnej inwestycji. Następnym etapem będzie 
wykonanie przydomowej oczyszczalni z elementów betonowych. Potrzebuje-
my fachowej siły do wykonania tej oczyszczalni, aby własnymi siłami, 
zmniejszając koszty wykonać następny element budowy.  

Sprawozdanie z prowadzonych prac budowlanych  
przy Domu Parafialnym 

Serdecznie dziękuję Państwu Wojciechowskim z Rogozina za przygotowanie 
wystawy nt. Dożynki w Płocku i Rogozinie w minionych latach.  

Rok 2015 jest Rokiem Ks. Jana Twardowskiego i dlatego serdecznie zapra-
szam na program poetycko - muzyczny przygotowany przez młodzież gimna-
zjalną i młodszą pt. „Zycie w pigułce - poezja ks. Jana Twardowskiego.”   
8 listopada podczas mszy św. o godz. 1130, a 22 listopada o godz. 930.  Chór 
parafialny wystąpi podczas obu programów.  
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Nr 11/109 

Dzień    Niedziela Dzie ń  
powszedni 

Terminy 

Nd. 1 UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH  
ŚWIĘTYCH 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Pon. 2  WSPOMNIENIE 
WSZYSTKICH WIER-
NYCH ZMARŁYCH 

1800 msza św. 

Wt.-Sob. 3-7   1800 msze św.  

Pi. 6  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 wizyta u chorych  

/czwartek/ 

1700 nabożeństwo i spowiedź 

1800 msza św. 

Nd. 8 XXXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św.  

Śr. 11  ŚWIĘTO  
NIEPODLEGŁOŚCI 

1800 msza św. 

Po.-Sob. 9-14   1800 msze św.  

Nd. 15 XXXIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla 
rodziców dzieci komunijnych, 
1130 msza św., spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowa-
nia 

Po.-Sob. 16-21   1800 msze św.  

Nd. 22 UROCZYSTOŚĆ  
CHRYSTUSA, 

KRÓLA WSZECH-
ŚWIATA 

 930 msza św., spotkanie Koła 
Żywego Różańca 

1130 msza św. 

Po.-Sob.  23-28   1800 msze św.  

Nd. 29 I NIEDZIELA  
ADWENTU 

 930 msza św. 
1130 msza św.  

Pon. 30   1800 msze św.  

22 listopada - ostatnia niedziela roku liturgicznego - kościelnego, podczas której 
obchodzimy  Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ta Uroczy-
stość ukazuje nam cel naszego życia - Królestwo Niebieskie. Królestwo, które już 
teraz musi być dla chrześcijan, a więc każdego z nas rzeczywistością dnia co-
dziennego. 


