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„M ężowie powinni miłować swoje żony,  

tak jak własne ciało.  

Kto miłuje swoją żonę,  

siebie samego miłuje.  

Przecież nigdy nikt nie odnosił się  

z nienawiścią  do własnego ciała,  

lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje,  

jak i Chrystus - Kościół”  

 

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę,  

a połączy się z żoną swoją,  

i będą dwoje jednym ciałem”  
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Należy szczególnie podkreślić, że Kościół, zwłaszcza protestancki, na ob-
czyźnie był też twierdzą niemieckiego języka i kultury. Niemieccy pastorzy z Bo-
ryszewa zostali szczegółowo i chronologicznie opisani w kronice, mieli wśród  
kolonistów duży szacunek: pastor był ich pomocnikiem i pocieszycielem w na-
dziei. Pomagał sprostać  wyzwaniom emocjonalnym, przetrwać ciężkie chwile w 
nowej rzeczywistości.  

Domy i budynki gospodarskie osadników niemieckich (stajnia, stodoła, 
spichlerz) były w większości drewniane, choć trafiały się niekiedy już budynki z 
cegły. Zadaszenie składało się głównie ze słomy. Zagrody były stawiane na planie 
kwadratu, tzn. dom, stajnia, stodoła, obora były tak ustawione, by jej wnętrze sta-
nowiło podwórko. Dom często był pod jednym dachem z oborą. Podłogę w 
przedpokoju i w kuchni stanowiło klepisko z gliny posypywane żółtym piaskiem, 
ale w pokoju dziennym i sypialni podłoga bywała już drewniana. Ciekawe były 
przednie drzwi, łączące część  mieszkalną i oborę. Składały się one z dwóch czę-
ści. Niższa część była zamknięta, zabezpieczona  hakiem, zaś górna część zwykle 
była szeroko otwarta. Takie rozwiązanie zatrzymywało gęsi, kaczki, świnie przed 
wejściem do części mieszkalnej – tylko kury nie miały z tą przeszkodą proble-
mów. Wystarczyło kilka mocnych uderzeń skrzydeł i kurczak był w korytarzu lub 
w kuchni, gdzie pracowicie szukał okruchów.  

Pokoje dzienne i sypialne--- były pięknie, czyste i dobrze utrzymane. Świa-
tła, powietrza i słońca  w nich nie brakowało. Żaluzje okienne hamowały cieka-
wość nieproszonych nocnych gości. O ściany opierały się długie ławki, które za-
praszały gości do odpoczynku. Tzw. jadalnia była najpiękniejszym pokojem w 
całym domu, stały tam cenne, posażne skrzynie drewniane, często okute  żelazem, 
wypełnione lnianą pościelą, bielizną i odzieżą. Len był uprawiany w gospodar-
stwie bauerów, przechodził tu wstępną obróbkę (roszenie, międlenie, trzepanie), a 
wyrabianiem z niego sukna  zajmowały się głównie kobiety.  Skarpetki, pończo-
chy, rękawiczki, swetry rozpinane, tkaniny i dzianiny nie były rzadkością w domu   
osadników w Nowym Boryszewie – zwłaszcza, że o surowiec nie było trudno, 
gdyż na dużą skalę sami  hodowali owce. Służące do wyrobu przędzy krosno i 
kołowrotek miały honorowe miejsce w jadalni obok najjaśniejszego okna.  

Około  połowa Niemców z Nowego Boryszewa należała do miejscowego 
kościoła baptystów. Ta wspólnota kościelna powstała na naszym terenie przed 
pierwszą wojną światową. W 1912 roku  baptyści zbudowali w Nowym Borysze-
wie kaplicę. Została ona konsekrowana w lecie 1922. Według zapisów kaplica 
była ogromna. Koszt budowy poniosła mała wspólnota, wspierana przez zagra-
nicznych darczyńców, ludzi religii i okolicznych mieszkańców. Po zakończeniu 
wojny, w 1946 lub 1947 roku, kaplica została rozebrana przez komunistów, a z 
cegieł wybudowano budynek siedziby  gminy w centrum Rogozina. 

Spacerkiem po okolicy parafii.. cd z nr 11/109 

Opracował Krzysztof Czerwiński 



 

 

3 

Rok Miłosierdzia 
 Papież Franciszek ogłosił dokument „Misericordiae vultus” (Oblicze 

miłosierdzia) odbyła się 11 kwietnia 2015 r. w bazylice watykańskiej. W samą 
Niedzielę Miłosierdzia Bożego została odczytana bulla papieska ogłaszająca 
Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia. Papież Franciszek w wygłoszonej 
podczas nieszporów homilii wskazał, że celem tego wyjątkowego czasu ma 
być spotkanie z Jezusem i doświadczenie Jego wielkiego miłosierdzia. Obcho-
dy Roku Jubileuszowego ojciec święty zawierzył Matce Bożej. Franciszek 
przekazał też przedstawicielom Kościoła na całym świecie egzemplarze bulli 
„Misericordiae vultus”. Otrzymali ją czterej kardynałowie archiprezbiterzy 
rzymskich bazylik większych, kardynałowie prefekci trzech kongregacji waty-
kańskich oraz pochodzący z różnych stron świata biskupi kurialni, będący 
przedstawicielami swych kontynentów i katolickich Kościołów wschodnich. 

Hasłem Roku Miłosierdzia, zwołanego z okazji 50. rocznicy zakoń-
czenia ostatniego soboru, będą słowa „Miłosierni jak Ojciec”. Rozpocznie się 
on otwarciem Drzwi Świętych w bazylice św. Piotra, w uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia 2015 r. i zakończy się 20 listopada 2016 r., wraz z uroczysto-
ścią Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Drzwi Święte zostaną także otwar-
te w 3 pozostałych bazylikach większych: św. Jana na Lateranie, św. Pawła za 
Murami oraz św. Matki Bożej Większej. Obrzęd ten oznacza otwarcie dla 
wszystkich wierzących przejścia w stronę zbawienia. 

Papież ogłosił Jubileusz 13 marca br., w drugą rocznicę wyboru, pod-
czas nabożeństwa pokutnego odprawianego w ramach inicjatywy „24 godziny 
dla Pana”. W ramach tej inicjatywy rozważane były słowa św. Pawła do Efe-
zjan: „Bóg bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4). 

U Hebrajczyków w czasach biblijnych jubileusz celebrowano co 50 
lat. Był to czas przywracania równości dla wszystkich synów Izraela, zarówno 
bogatych, jak i biednych. Kościół katolicki nadał hebrajskiemu jubileuszowi 
charakter bardziej duchowy. Ma on polegać na przebaczeniu, odpuszczeniu 
grzechów otwartemu dla wszystkich, na odnowieniu więzi z Bogiem i bliźni-
mi. 

Tradycja Roku Świętego pojawiła się wraz z pontyfikatem Bonifacego 
VIII w 1300 r. Papież ten zaproponował obchody Roku Jubileuszowego co 
100 lat. Od 1475 r., aby umożliwi ć każdemu pokoleniu przeżycie Jubileuszu, 
czas ten został skrócony do 25 lat. Ze szczególnych okazji papież może ogło-
sić także Jubileusz nadzwyczajny. 

Do dziś w Kościele Rok Święty został ogłoszony 26 razy. Ostatnim 
był Jubileusz 2000 roku. Natomiast ostatnie nadzwyczajne Lata Święte to: 
1933 rok, ogłoszony przez Piusa XI z okazji 1900. rocznicy Odkupienia; 1983 
rok, ogłoszony przez św. Jana Pawła II w 1950 lat od Odkupienia.  

Ks. dr Janusz Wiśniewski 
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Światowe Dni Młodzieży 

Wolontariusze  ŚDM 
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 Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych katoli-
ków z całego świata. Obchodzone są każdego roku w diecezjach, a co dwa lub 
trzy lata pod przewodnictwem Ojca Świętego w wyznaczonym przez Niego miej-
scu na świecie. ŚDM są okazją do tego, aby wraz ze swoimi katechetami, duszpa-
sterzami oraz biskupami wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa. 
Tematyka corocznych spotkań wyznaczana jest przez Papieża. Ojciec Święty 
kieruje do młodych orędzie, którego treści są rozwijane podczas spotkań w para-
fiach. 
 Autorem i pierwszym gospodarzem tych Dni był święty Jan Paweł II. 
Zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santia-
go de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), 
Paryżu (1997) i Toronto (2002). 
 Geneza Światowych Dni Młodzieży sięga Niedzieli Palmowej roku 1984, 
kiedy odbył się Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia. Tydzień później, 22 
kwietnia, Jan Paweł II przekazał młodzieży Krzy ż Roku Świętego (który dziś 
jest symbolem ŚDM). Następna Wielkanoc (29-31 marca 1985) w Mi ędzynaro-
dowym Roku Młodzieży przyniosła kolejne spotkanie młodzieży z papieżem. Do 
Rzymu przybyło wówczas 350 000 młodych z całego świata. Oficjalnie datę 20 
grudnia 1985 uznaje się za dzień ustanowienia ŚDM. Wtedy właśnie Jan Paweł II 
na spotkaniu opłatkowym wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odby-
wały się regularnie co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a 
co dwa lub trzy lata w wyznaczonym prze niego miejscach jako spotkanie mię-
dzynarodowe. 
 W lipcu 2013 r. w Rio de Janeiro z młodzieżą spotkał się papież Franci-
szek, gdzie ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku 
właśnie w Polsce, w Krakowie. 
ŚDM w Polsce odbędą się pod hasłem: 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7). 
 Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana 
Pawła II, którymi są Krzy ż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bo-
żej „Salus Populi Romani”. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale 
non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet ty-
siące młodych . 
 Bilet dla Brata to inicjatywa polskich wolontariuszy, którzy wielokrotnie 
uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży. Ma na celu dofinansowanie 
uczestnictwa w ŚDM 2016 pielgrzymów i wolontariuszy z trzynastu krajów Euro-
py Wschodniej i Zakaukazia. 
Te kraje to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Li-
twa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan. 
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Mikołajki w dawnych czasach różniły się nieco od dzisiejszych, choć 
ich zadanie, podobnie jak obecnie, polegało na wywoływaniu uśmiechu, głów-
nie u dzieci. Otrzymywały one (podczas snu) w prezencie od rodziców medali-
ki, książki, obrazki ze świętymi. Taki wybór prezentów miał zachęcić dzieci 
do, np. regularnego odmawiania pacierza. 

Wiele lat później zwyczaj ten nieco uległ zmianie. Aby zainteresować 
dzieci zwierzętami, rodzice dawali im w mikołajkowym prezencie ptaki w 
klatkach, a z czasem również zabawki, orzechy i słodycze. Prezenty zawsze 
były „podrzucane” przez rodziców mikołajkowej nocy – z 5 na 6 grudnia. 
Oczywiście dzieci wierzyły, że dary te pochodzą od Mikołaja, choć nigdy go 
nie widziały. 

Z upływem lat i to się zmieniło. Zaczęła pojawiać się postać Mikołaja 
jako starszego mężczyzny z siwą brodą, w czerwonym płaszczu i czapie tego 
samego koloru, który trzyma w dłoni pastorał. Wędrował tak od domu do do-
mu i wręczał dzieciom prezenty. Czasem przychodził do dzieci z pomocnika-
mi – aniołami i diabłami. W czasie takich wizyt rozmawiał z dziećmi o ich 
zachowaniu w ciągu roku, posłuszeństwie wobec najbliższych czy znajomości 
pacierza . Pamiętał jednak o tym, że nie wszystkie dzieci mogły spełnić jego 
oczekiwania. Wówczas, symbolicznie, by nikomu nie popsuć zabawy, diabeł 
wymierzał karę rózgą, po czym Mikołaj lub anioł łagodził zaistniałą sytuację 
prezentami i dobrym słowem. 
Czyż nie podobny do ówczesnego Mikołaja jest Mikołaj dzisiejszy? To ten 
sam, choć minęło wiele lat. Wędruje w nieco zmienionym stroju do domów, 
przedszkoli, szkół, zakładów pracy, sklepów – wszędzie tam, gdzie dzieci mo-
gą go oczekiwać (przyznajmy, że nie tylko dzieci czekają na przyjście Mikoła-
ja). Jest to dobry czas, ażeby rozwijać w dzieciach cechy altruistyczne. Każdy 
z nas może być jak Święty Mikołaj. Nauczmy dzieci przyjemności obdarowy-
wania innych  
To on – Mikołaj Święty 
Jak ptak, który wraca do domu, 
przybywa skądś po kryjomu, 
w płaszczu co do ziemi sięga, 
z ciężkim workiem w wielkich rękach. 
W nim ukryte tajemnice, 
które niesie przez ulice, 
pastorałem w okna puka, 
w każdym domu dzieci szuka. 
To Mikołaj oczywiście 
tak przybywa uroczyście, 

tak, to on – Mikołaj Święty... 

Mikołajki Nr 12/110 

Przygotowała Beata Kapowicka 
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 Biskup Płocki Piotr Libera z dniem 11 
listopada 2014 r. zatwierdził „Instrukcję duszpa-
sterską o Nawiedzeniu Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej w Diecezji Płockiej 2015-
2016”.  
Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej będzie przebiegało w okresie: od 20 
czerwca 2015 r. do 11 czerwca 2016 r., kolejno 
w 26 dekanatach, zgodnie z zatwierdzonym 
przez Biskupa Płockiego terminarzem: 
07 marca – 11 czerwca 2016 r.: Wyszogród, 
Bodzanów, Płock Wschód, Tłuchowo, Rypin, 
Dobrzyń nad Drwęcą, Dobrzyń nad Wisłą, Go-
stynin, Gąbin, Płock Zachód. 
W czasie niezbędnych przerw (Uroczystość 

Wszystkich Świętych, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa) Obraz będzie umieszczony i czczony w 
zgromadzeniach zakonnych na terenie diecezji płockiej oraz w Domu Księży 
Emerytów: 

Uroczyste zakończenie Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej w Diecezji Płockiej będzie miało miejsce 11 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 
w Płockiej Bazylice Katedralnej przy udziale członków Episkopatu Polski, du-
chowieństwa diecezjalnego i zakonnego, sióstr zakonnych i seminarzystów oraz 
wiernych świeckich z Diecezji Płockiej. W odpowiednim czasie Biskup Płocki 
przekaże Obraz Nawiedzenia Diecezji Łowickiej.  

Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego będzie przebiegać w Diecezji Płockiej 
pod hasłem: Z Maryją ewangelizujemy Kościół Płocki. Hasło to uwydatnia i wy-
znacza szczegółowy cel i sposób przeżycia Nawiedzenia Obrazu Maryjnego, któ-
rego specyfiką jest nowa ewangelizacja. Realizacja tego hasła powinna się doko-
nywać poprzez: 
- przepowiadanie i słuchanie Słowa Bożego w kościele, 
- nawrócenie przez spotkanie z Bożym Miłosierdziem w sakramencie pokuty, 
- odnowione i gorliwe uczestnictwo w liturgii, 
- przekazywanie i przyswajanie prawd wiary i zasad moralnych na katechezie, 
- podawanie i poznawanie prawd religijnych i zasad chrześcijańskich w domu 
rodzinnym, 
- nauczanie i praktykowanie żywej wiary i ducha ewangelicznego w życiu osobi-
stym i rodzinnym, środowiskowym i parafialno-społecznym. 

Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej cz I 

Na podstawie wwwdiecezjapłockapl  przygotowała A.M.Trojanowska 
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Historia katedry płockiej cz XII  

Mariusz Misiak 
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II. 1. 2 Ołtarz św. Stanisława Szczepanowskiego 
 Idąc lewą nawą boczną w stronę prezbiterium mijamy dwa ołtarze. 
Pierwszy z nich to ołtarz św. Stanisława, biskupa i męczennika. Ołtarz pocho-
dzi z 1931 roku, został wykonany z kieleckiego marmuru, według rysunku 
Władysława Drapiewskiego. W centrum ołtarza znajduje się mozaika przedsta-
wiająca postać świętego, a po jego prawej i lewej stronie, w skrzydłach ołtarza 
umieszczono w niszach dwa alabastrowe anioły. Figury wykonał zakład kamie-
niarski Żurawno spod Lwowa. 

II. 1. 3. Ołtarz Serca Jezusowego 
 Drugim ołtarzem w bocznej lewej nawie jest ten poświęcony Najświęt-
szemu Sercu Jezusowemu. Znajdują się w nim figury: Chrystusa z rozłożonym 
rękami oraz klęczący u Jego stóp św. Dominik i św. Małgorzata Maria Ala-
coque. Posągi zostały wykonane z marmuru kararyjskiego w 1913 roku. Nad 
ołtarzem umieszczono mozaikę Dobrego Pasterza, która jest kopią tej znajdują-
cej się w Rawennie. Ołtarz został konsekrowany 11 lutego 1914 roku. 

II. 1. 4. Ołtarz Matki Bo żej Mazowieckiej 
 Został umieszczony w lewym ramieniu nawy poprzecznej, przy wejściu 
do prezbiterium. Nastawa ołtarza jest wykonana z czarnego, brunatnego i białe-
go marmuru włoskiego. W centrum tego ołtarza znajduje się rzeźba Matki Bo-
żej Mazowieckiej. Jest ona naturalnych rozmiarów,  wykonana z marmuru ka-
raryjskiego w XVII wieku. Maryja na lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus, a w 
prawej berło. Matka Boża stoi na półksiężycu, a na jej skroniach spoczywa ko-
rona. Półksiężyc jest nie tylko odwołaniem do Apokalipsy św. Jana, ale rów-
nież popularnym w XVII wieku symbolem pokonania Muzułmanów. Wizerun-
kowi Maryi towarzyszą wota złożone w podziękowaniu za wyproszone łaski. 
Przez niektórych ludzi Maryja nazywana jest panującą tu na zawsze Księżną 
Mazowiecką. Ołtarz został ufundowany przed rokiem 1647 przez prałata Zyg-
munta i braci Jana i Jakuba Cieleckich. 

II. 1. 5. Ołtarz Ukrzy żowania 
 Umieszczony jest na prawym filarze przy wejściu do prezbiterium. Jest 
najstarszym  z zachowanych do dziś ołtarzy katedralnych. Został wzniesiony 
około 1600 roku z porfirowego marmuru i alabastru. Został ufundowany przez 
ówczesnego biskupa płockiego Wojciecha Baranowskiego. Główny punkt ołta-
rza stanowi figura Chrystusa Ukrzyżowanego oraz figury Matki Bożej Bolesnej 
i św. Jana Apostoła. W górnej części ołtarza znajduje się medalion z popier-
siem św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów, umieszczony tam 1609 
roku, jeszcze przed ogłoszeniem zakonnika błogosławionym. W ołtarzu znaj-
duje się także tabernakulum, które do 1781 roku było miejscem przechowywa-
nia Najświętszego Sakramentu.  
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Wspólny posiłek – a zatem dzielenie się nie tylko żywnością, ale także 
uczuciami, opowieściami, wydarzeniami… – to doświadczenie podstawowe. Kie-
dy jest jakieś święto, urodziny czy rocznica, spotykamy się przy stole. W niektó-
rych kulturach czyni się to także w chwilach żałoby, aby być blisko osób pogrą-
żonych w smutku po stracie członka rodziny. Przebywanie razem to miarodajny 
termometr wskazujący, czy relacje międzyludzkie są zdrowe. Jeśli w rodzinie coś 
nie gra czy jest jakaś ukryta  rana, przy stole rozumie się to od razu. Rodzina, któ-
ra prawie nigdy nie jada razem albo w której przy  stole się nie rozmawia, tylko 
patrzy na telewizję czy smartfon, to rodzina «mało rodzinna». Kiedy dzieci przy 
stole nie rozstają się z komputerem czy komórką i nie rozmawiają ze sobą, nie 
jest to rodzina, tylko pensjonat!” – powiedział Papież. 

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że ta wspólnota wytwarzająca się przy spo-
żywanym razem posiłku jest szczególnym powołaniem chrześcijaństwa. Pan Je-
zus chętnie nauczał przy stole, a nieraz przedstawiał królestwo Boże jako ucztę. 
To przy wieczerzy przekazał uczniom swój duchowy testament,, upamiętniający 
Jego Ofiarę: dar Ciała i Krwi jako pokarmu i napoju zbawienia. 

Franciszek podkreślił, że w obliczu częstego dziś zamykania się i budowa-
nia murów ta otwartość powstająca w rodzinie i rozszerzana przez Eucharystię 
staje się kluczową szansą. Eucharystyczna serdeczność karmi, krzepi, chroni i 
gości wszystkich: „maluczkich, osieroconych, słabych, bezbronnych, poranionych 
i rozczarowanych, zrozpaczonych i opuszczonych”. Ponadto stwierdził, że naród 
nabiera mocy, kiedy ojcowie bronią dzieci każdej rodziny, uważając je za dobro 
niepodzielne. Dziś jednak jest wiele przeszkód dla tej rodzinnej serdeczności. 

„To prawda, dziś nie jest łatwo. Musimy znaleźć sposób, by to odzyskać. 
Przy stole rozmawia się, słucha innych. Nie może być milczenia, które nie jest 
milczeniem mniszek, ale milczeniem płynącym z egoizmu: każdy ma coś swojego 
– telewizor czy komputer – i nie rozmawia się. Nie, takiego milczenia być nie 
może. Trzeba odzyskać to rodzinne przebywanie razem przy jednoczesnym do-
stosowaniu go do naszych czasów. Zdaje się, że towarzyskość stała się czymś, co 
się kupuje i sprzedaje, ale w ten sposób stała się ona czymś innym. A pożywienie 
nie zawsze jest symbolem sprawiedli-
wego podziału dóbr, mogącego dotrzeć 
do ludzi, którzy nie mają ani jedzenia, 
ani miłości. W krajach bogatych jeste-
śmy skłonni do wydatków na nadmierne 
pożywienia, a potem znowu wydajemy, 
by zrzucić nadwagę. Ten bezsensowny 
«problem» odwraca naszą uwagę od 
prawdziwego głodu ciała i duszy” – 
powiedział Papież. 

Papież Franciszek—rozmawiajmy przy stole Nr 12/110 

Przygotowała na podstawie www.opoka pl Magdalena Balska 
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 Uczymy się języków obcych - angielski Nr 12/110 

                          

1                     
   

2         H             
  

3       R           
      

4             T     
      

5         S         O   
  

6                       
  

7               Y 
        

8                 
        

9       L                 

1. Nosi płomień (C)                     
2. Opiekunowie zwierząt na pastwi-
skach (S)               
3. Solony, wędzony lub w śmietanie 
( H)               

4.Wyczekiwany pod choinką (G)                 

5. Jemioła(M)                       

6. Światełka choinkowe (L)                   
7. "Drzwi" Św. Mikołaja 
( C )                   
8. Dzielimy się nim przy wigilijnym 
stole (W)               
9. "Jingle 
…." (B)                       

Przygotowała Angelika Jezierska 
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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 12/110 

„Ktokolwiek uważa, że małżeństwo to układ pół na pół,  
nie zna się na kobietach, albo na ułamkach” 

Jacke Mason 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 12/110 

Ks. dr J. Wiśniewski 

Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
P a r a f i a  św .  F a u s t y n y  A p o s t o ł k i  M i ł o s i e r d z i a  B oż e g o ,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

1. CANDLE/świeca 2. SHEPHERD/pasterz 3. HERRING/śledź 4. GIFT/ prezent 5. MISTLETOE/jemioła 6. 
LIGHTS/ światełka choinkowe 7. CHIMNEY/ komin 8. WAFER/opłatek 9. BELLS/ dzwoneczki;  HASŁO: 
CHRISTMAS/ Boże Narodzenie 

Wchodzimy w czas Adwentu. Wdzięczni Bogu zasiądziemy niedługo do Wigi-
lijnego Stołu, będziemy łamać opłatek, dzielić się Miłością i Chlebem. Zapro-
śmy Chrystusa do naszych serc i domów. Opłatek będzie można nabyć w ko-
ściele w okresie Adwentu po każdej niedzielnej mszy św. (dobrowolne ofiary 
przekażemy na budowę Domu Parafialnego). Pamiętajmy o ludziach potrzebu-
jących i możliwości pomocy im poprzez zakup świec wigilijnych – cena 5 zł.  
Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje 4 kolejne niedziele. Roz-
poczyna się 29 listopada, a  kończy w dzień Bożego Narodzenia. W tym czasie 
nie zdobimy ołtarzy i świątyń kwiatami, szaty liturgiczne mają kolor fioletowy 
- kolor pokuty, nie śpiewamy „Chwała na wysokości Bogu”. W każdy ponie-
działek przez okres Adwentu w naszym kościele odprawiane są Msze św. ku 
czci Maryi, w czasie których pali się świeca roratnia. Dobre przygotowanie do 
Bożego Narodzenia to nie tylko zakupione prezenty, przyozdobiona choinka , 
ale także adwentowa spowiedzi, msze roratnie i rekolekcje. Zapraszam  

W ramach obchodów Roku Poety ks. Jana Twardowskiego 22 listopada wy-
słuchaliśmy w kościele  program słowono-muzyczny pt.: Życie w pigułce - 
twórczość ks. Jana Twardowskiego. Organizatorzy: Parafia i Biblioteka Pu-
bliczna w Rogozinie – pani Beata Kapowicka. Współpraca: Książnica Płocka, 
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, Zespół Szkół w Radzanowie, radni 
z Rogozina – panowie Krzysztof Czerwiński i Sławomir Trojanowski, Pań-
stwo Katarzyna i Michał Bohdanowie. Pragnę serdecznie podziękować mło-
dym aktorom: Joannie Bohdanowicz, Adamowi Zakrzewskiemu, Kacperowi 
Dylewskiemu, Sandrze Suzemińskiej, Klaudii Multon, Julii Wojciechowskiej 
oraz Chórowi Parafialnemu „Eklezja” kierowanego przez Ks. Prof. Hieronima 
Chamskiego. Wyrażam wdzięczność rodzicom występujących dzieci, panu 
Norbertowi Pałysie, panu Bolesławowi Urbaniakowi – dyrektorowi Zespołu 
Szkól w Radzanowie i innym parafianom. A nad całością czuwała i program 
przygotowała pani prof. Stanisława Pietrzak - Kocięda. 

5 grudnia br. /sobota/ zapraszam kandydatów do bierzmowania na spotka-
nie o godz. 1300 do świetlicy Przystanek.  

W listopadzie zebraliśmy w na budowę Plebani 3 030 PLN. Bóg zapłać.  
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Nr 12/110 

Dzień 
     

Niedziela Dzie ń  
powszedni 

Terminy 

Wt.-
Sob. 

1-5   1800 msze św.   

Pi. 4  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 odwiedziny u chorych /
czwartek / 

1700 spowiedź, nabożeństwo do 
Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Nd. 6 II NIEDZIELA  

ADWENTU 

 930 msza św.  ODWIEDZINY ŚW. MI-

KOŁAJA  

1130 msza św.  

Po.-
Sob. 

7-12   1800 msze św.- RORATNIA /Pon . 

Nd. 13 III NIEDZIELA  

ADWENTU 

 930 msza św. Poświęcenie medali-
ków MB,  

1130 msza św.  

Po.-
Sob. 

14-19   1800 msze św. - RORATNIA /Pon. 

Sob. 19  ROZPOCZĘCIE  

REKOLEKCJI 

1000 i 1800 msze św. dla dorosłych i 
młodzieży 

1600 msza św. dla dzieci 

Nd. 20 IV NIEDZIELA  

ADWENTU 

ZAKOŃCZENIE  

REKOLEKCJI 

930 msza św.   

1130 msza św. 

Czw. 24  PASTERKA 2330 WIECZÓR KOLĘD 

2400 msza św. - PASTERKA  

Pi.-
Sob. 

25-26  UROCZYSTOŚĆ BOŻE-
GO NARODZENIA 

930 msza św.   

1130 msza św.  

Nd. 27 ŚWIĘTEJ  
RODZINY 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Pon.-
Śr. 

28-30  OKTAWA BO ŻEGO  
NARODZENIA 

700 msze św.  

Czw. 31 ZAKOŃCZENIE 
ROKU  

KALENDARZO-
WEGO 

 1800 msza św.-nabo żeństwo dzi ęk-
czynne 

Serdecznie zapraszam wszystkie dzieci do naszej świątyni 6 grudnia br. na Mszę św. o 
godz. 930 z okazji wizyty szczególnego Gościa - Mikołaja.  

Medaliki dla dzieci, które przystąpią 8 maja 2016 r. do I Komunii św. zostaną poświęcone 
13 grudnia na Mszy św. o godz. 930. Zapraszam uczniów klas III i rodziców.  


