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Pismo bezpłatne  

Ks Wacław Oszajca 

 

O stworzeniu człowieka 
 

Nocą wracał Bóg do siebie, 
brzegami lądów i oceanów 

 
Zdziwił się, że woda w popłochu 

ucieka mu sprzed nóg, 
a ziemia pręży grzbiet 

 
Zatrzymał się, 

łagodnym głosem przywołał wodę, 
delikatną pieszczotą oswajał ziemię, 

i kiedy były znowu razem 
 

ramionami je ogarnął, 
Przytulił, 
Ucałował, 

 
pocałunek został odwzajemniony, 

i tak stał się człowiek 
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Już wkrótce, na początku kwietnia b.r. w naszej parafii odbędą się Misje 
Święte – szczególny rodzaj rekolekcji otwartych, które przeprowadza się co 10 lat 
dla całej parafii celem umocnienia i odnowienia życia wiary. Głoszenie homilii w 
tak specjalnych rekolekcjach zostanie powierzone  wyjątkowemu kaznodziei –  
ks. Wacławowi Oszajcy. Już po raz drugi będzie on gościć w naszej parafii. Oj-
ciec Wacław to jezuita, teolog, publicysta, poeta oraz autor wielu książek, publi-
kacji i tłumaczeń. Jest to także wielokrotny laureat nagród dziennikarskich i lite-
rackich, znany też z licznych programów radiowych i telewizyjnych.  

Przybliżmy sobie bardziej postać tego wybitnego kapłana. Urodził się w 
1947 r. w Źwiartowie, (b. woj. Zamojskie). W 1971 ukończył studia magisterskie 
na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w tym samy 
roku otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1987roku należy do zakonu Towarzy-
stwa Jezusowego – jezuitów (SJ). Od 1995 do 2006 r. redaktor naczelny 
"Przeglądu Powszechnego". Wykładał homiletykę na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym w Warszawie. Jest również wykładowcą w Instytucie Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi seminaria warsztatowe. 

Jest to człowiek o rozległych zainteresowaniach i wielu talentach, kojarzo-
ny w dużej mierze z twórczością poetycką.„Wacław Oszajca jest poetą ponad ste-
reotypami, nawet ponad kapłaństwem, ponad przynależnością do zakonu jezu-
itów”. Ojciec Oszajca posługuje się metaforą, obrazem, skrótem. W ten sposób 
potrafi w bardzo ekspresyjny sposób pokazać, że prawdziwe doświadczenie reli-
gijne to nie przyjmowanie w całości gotowego bloku twierdzeń, poglądów i rozli-
czanie się z tej wiedzy; to nie system nagród i kar mających dyscyplinować czło-
wieka i sprowadzać go na właściwą drogę. Poprzez głód prawdy, cierpienie, do-
znawanie miłości i szczęścia, człowiek uczestniczy w wielkim misterium życia. 
Przeżywa jakże istotną intelektualna przygodę. Poezja Oszajcy jest w głównej 
mierze zapisem takiej przygody”. Można powiedzieć, że twórczość Oszajcy, jak-
że indywidualna i osobna, należy do najważniejszych dokonań w poezji polskiej i 
to nie tylko pisanej przez księży. 

Ojciec Oszajca jest wybitnym przedstawicielem współczesnego kazno-
dziejstwa polskiego. Zadziwia poczuciem humoru, prostotą, z jaką mówi o trud-
nych sprawach, wierze, kościele, ale też swojej filozofii życiowej, o emocjach, 
np.: wstydzie, pokorze. Zachęca ludzi, by żyli w zgodzie z własnym sumieniem, 
nie oceniali ludzi, bo tak naprawdę nikt nie ma prawa oceniać inne-
go człowieka. Zaszczepia nam serdeczny stosunek do brata-
człowieka. Opowiada, jaki jest ten nasz Bóg, który i ze zła potrafi 
wyprowadzić dobro, i, co najważniejsze, że„ umiejętność robienia 
takich cudów Bóg dał również  człowiekowi”. Cieszmy się na oko-
liczność spotkania z ojcem Wacławem,. 

Spacerkiem po okolicy parafii... 

Opracował Krzysztof Czerwiński 
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Spotkanie autorskie z poetą i autorem piosenek  

Krzysztofem Cezarym Buszmanem 

 Krzysztof Cezary Buszman urodził się 17 lipca 1967 r. w Gdańsku. Po-
eta, autor piosenek,  dzieciństwo i młodość spędził w Gdyni. Promotorką po-
ety była Agnieszka Osiecka. W 1997 roku  wyjechał do Wielkiej Brytanii, 
gdzie trzy lata później w Londynie powołał do życia Agencję Promocji Kultu-
ry Polskiej. W 2001 roku autor został przyjęty do Union of Polish Writers 
Abroad  Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, by 
już w następnym roku zasiąść w jego zarządzie.   
         Jego twórczość zyskała duże uznanie zarówno polonijnych elit intelek-
tualnych, jak i szerokiego grona miłośników poezji, a wiersze poety ukazywa-
ły się cyklicznie w Coolturze - Tygodniku Polskim w UK. W 2001 roku przed 
poetą otworzyły również przychylne podwoje Association Polonaise des Au-
teurs, Journalistes et Traducteurs en Europe z siedzibą w Paryżu. W 2002 roku 
poeta został przyjęty do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS i w tym samym cza-
sie szereg jego wierszy znalazło uznanie wybitnych kompozytorów,  m.in. Ka-
tarzyny Gärtner, Włodzimierza Korcza, Włodzimierza Nahornego, Jerzego 
Satanowskiego, Krzesimira Dębskiego, Jarosława Abramowa-Newerlego, a 
piosenki z jego tekstami wykonują m.in. Jarosław Chojnacki, Alicja Majew-
ska, Piotr Machalica, Danuta Błażejczyk i inni. W 2005 roku K.C. Buszman 
wrócił do kraju, gdzie wkrótce wstąpił do Stowarzyszenia Autorów Polskich.  
Jest autorem hymnu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz hymnu 
ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a Ty” – Nie wracajmy jeszcze na zie-
mię.  

Krzysztof Cezary Buszman wydał kilku zbiorów poezji, m.in. Najpięk-
niejsze wiersze o miłości czyli Przeminiemy Minionych Mijaniem, Wiersze za-
wieruszone czyli Przewodnik po chmurach, Najwcześniej później, Errata do 
świata, Patynowe wiersze, Strofy losu, Podróż z Aniołem Stróżem.    
             Buszman ma na swoim koncie także kilka płyt z własnymi tekstami 
oraz kilkanaście składanek. W 2011 r. ukazała się płyta Strofy życia z wiersza-
mi poety, które czyta, nawykły do poezji najwyższych lotów Krzysztof Kol-
berger. Strofy życia  należą do najpiękniejszych w sensie duchowym i najwar-
tościowszym artystycznie wydawnictw.   W 2014 r. ukazała się płyta z wier-
szami K.C. Buszmana Stare Powązki, na której wiersze czytają m.in. Ignacy 
Gogolewski Zbigniew Zamachowski, Franciszek Pieczka, Kazimierz Kaczor, 
Jerzy Zelnik, Marian Opania i inni wybitni aktorzy scen polskich. 

 Podczas kwietniowego spotkania czytelnicy będą mieli możliwość 
zakupu płyt oraz tomików z twórczością autora. 

Przygotowała Beata Kapowicka 

Nr 03/113 

Spotkanie z Autorem odbędzie się w kościele p. w. św. Faustyny Apostołki 
Bożego Miłosierdzia w Rogozinie dnia 10 kwietnia 2016 r. o godz. 1900 
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Wielkanoc dla dzieci 

Przygotowała Beata Kapowicka 

Nr 03/113 

Choć Wielkanoc jest najważniejszym świętem w chrześcijaństwie, więk-
szość dzieci stawia je niżej niż Święta Bożego Narodzenia. Może czas to zmie-
nić? Pokazać dziecku niezwykłość Świąt Wielkiej Nocy. Przybliżyć mu świątecz-
ne zwyczaje i aktywnie włączyć je w realizację.  

Najczęściej Wielkanoc obchodzimy na samym początku wiosny. Zwyczaje 
i obrzędy wielkanocne: święconka, palmy i lany poniedziałek budzą w nas wspo-
mnienia z dzieciństwa. Przygotowaniom do świąt wielkanocnych towarzyszy 
więc również radość z powodu budzenia się natury do życia oraz powrotu słońca. 
Sianie rzeżuchy, sadzenie żonkili w doniczkach i wprowadzanie wiosennych ak-
centów do wystroju mieszkania sprawiają, że czujemy powiew zdrowej świeżości 
i energii. 

P a l e m k i  n a  s z c z ę ś c i e 
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub 
wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – 
ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu 
palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. 
Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed 
nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 

Ś w i ą t e c z n e  p o r z ą d k i  
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by miesz-
kanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy 
z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 

T o p i e n i e  J u d a s z a 
Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. Młodzież, 
zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono 
wielką kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po całej okolicy. Przy dro-
dze ustawiali się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano 
„zdrajcę” do stawu lub bagienka.  

W i e l k i e  g r z e c h o t a n i e 
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był 
okazją do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując 
i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwyczaj obdarowywania dzieci w 
Wielkim Tygodniu grzechotkami. 

P i s a n k i 
Malowanie pisanek to chyba najpopularniejsza tradycja wielkanocna, gdzie 
ozdabiamy i kolorujemy skorupki jajek. Tworzyć pisanki można na wiele sposo-
bów, najprostszym z nich jest zanurzanie jajek w wodzie, w której został zanurzo-
ny barwnik. Pisanki można także oklejać, malować bądź wyskrobywać koronko-
we wzory ostrym narzędziem na skorupce.         

cd nr 04/114 
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Uczymy się języków obcych - angielski Nr 03/113 

Przygotowała Angelika Jezierska 

Świetlica Przystanek zaprasza  
na zajęcia przy  ulicy Mazowieckiej 57 w Rogozinie 

wszystkie dzieci od lat 5-ciu 
Poniedziałek  godz. 1700  nauka gry w szachy - A. Jarecka 
Środa   godz. 1800 zajęcia dla najmłodszych - E. Kukawska 
Czwartek  godz. 1700  język angielski - A. Jezierska 
    1830 schola - siostry 
Piątek  godz. 1800 pielęgnacja urody nastolatki - A. Jankowska 
Sobota  godz. 1200 zajęcia  teatralne - A. Trojanowska 

1      H             

2                     

3                 
    

4       E         G   

5                 
    

6                   
  

7             F       

8               
      

1. Więcej niż wielki.(H) 
2. Bywają w sklepach takie ceny. (L) 
3. Drobny.. niewielki. (S) 
4. Dobra kultury, nauki czy sztuki pozostawione przez poprzednie pokolenia.(H) 
5. Duży, gęsto zaludniony teren. (C) 
6. Kościuszkowskie lub Lazurowe. ( C ) 
7. Ludność miejska. ( T ) 
8. Społeczność zamieszkująca określone terytorium, mająca swój rząd i swoje 

prawa. ( C ) 
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Można postawić pytanie: kto jeszcze kilkanaście lat temu wiedział, kim 
była siostra Faustyna i gdzie leżą Łagiewniki? A dzisiaj do Bazyliki Miłosierdzia 
Bożego w Krakowie przybywają corocznie ponad dwa miliony pielgrzymów z 
Polski i ze wszystkich kontynentów ziemskiego globu. 

Ojciec Święty Jan Paweł II, współczesny świadek Bożego Miłosierdzia, 
wskazywał niezachwianie na jeden z owych motywów życia i nadziei człowieka, 
na Ewangelię Miłosierdzia. Dla Papieża miłosierdzie było szczególną koncentra-
cją na godności człowieka (DM 6). O swojej czci dla Bożego Miłosierdzia Jan 
Paweł II przypominał w czasie pielgrzymek do Polski, podczas wizyt w sanktu-
arium w Łagiewnikach. 

Przez całe swoje posługiwanie dla Kościoła Powszechnego dawał również 
osobiste świadectwo miłosierdzia wobec ludzi, zwłaszcza chorych, cierpiących i 
umierających. Papież sam żył miłosierdziem i w praktyce pokazywał, w czym ma 
się ono wyrażać. Szczególną lekcją miłosierdzia było przebaczenie tureckiemu 
zamachowcy Ali Ağcy, którego Papież odwiedził 27 grudnia 1983 roku we wło-
skim więzieniu. W tym świadectwie przebaczenia najdoskonalej wypełniły się 
słowa zawierzenia i ufności w Boże Miłosierdzie, wypowiadane przez Jana Pawła 
II każdego dnia w Modlitwie Pańskiej: Odpuść nam nasze winy jako i my odpusz-
czamy naszym winowajcom. 

Orędzie Miłosierdzia Bożego zawsze było Janowi Pawłowi II bliskie i dro-
gie, wpisując się w cały jego pontyfikat jako złota nić łaski. Przez świadectwo 
życia pokazywał, jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia! Na 
wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie 
o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi 
ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły 
serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrze-
ba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana war-
tość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawie-
dliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy (Kraków Łagiewniki 2002). 

Testamentem papieża Jana Pawła II dla naszej Ojczyzny i dla Kościoła Po-
wszechnego, stało się ustanowienie sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakow-
skich Łagiewnikach. Wymowne zaś potwierdzenie autentyczności świadectwa 
Bożego Miłosierdzia w życiu św. Jana Pawła II stanowi Akt zawierzenia świata 
Miłosierdziu Bożemu, dokonany 17 sierpnia 2002 roku w krakowskich Łagiewni-
kach. Jest to także zachęta do tego, abyśmy nie zapomnieli przesłania Papieża o 
Miłosierdziu Bożym i wciąż je pogłębiali, żyjąc nim na co dzień. Trzeba ciągle 
zagłębiać się w spuściznę Ojca Świętego, aby spełnić jego wielkie pragnie-
nie: Ojczyzno moja kochana, Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być 
wdzięczna! (Dz. 1038).  

 

Święty Jan Paweł II o Miłosierdziu Bożym cz II 

Przygotowała A.M.Trojanowska 

Nr 03/113 
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Bóg nie oddala się od grzesznika, tak samo jak lekarz nie ucieka od cho-
rego. Misją Kościoła jest wychodzenie ludziom naprzeciw, by przywrócić im 
pełnię godności i wolności poprzez odpuszczenie grzechów. Ojciec Święty 
wskazuje, że w Roku Miłosierdzia chrześcijanie wezwani są do pocieszania 
tych, którzy czują się niegodnymi spotkania z Bogiem. 

Swoje rozważania Franciszek osnuwa wokół Ewangelii opowiadającej o 
cudownym połowie ryb i powołaniu pierwszych uczniów.„Szymon znał już 
Jezusa i doświadczył cudownej mocy Jego słowa, i dlatego odpowiedział: 
«Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic żeśmy nie ułowili. Lecz na Twoje sło-
wo zarzucę sieci». A ta jego wiara nie uległa rozczarowaniu: sieci napełniły 
się taką ilością ryb, że niemal się rwały – mówi Papież. - W obliczu tego nie-
zwykłego wydarzenia rybaków ogarnęło wielkie zdumienie. Szymon Piotr 
padł do stóp Jezusa, mówiąc: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek 
grzeszny». Ten cudowny znak przekonał go, że Jezus jest nie tylko wspania-
łym nauczycielem, którego słowo jest prawdziwe i posiada moc, ale że On jest 
Panem, że jest On objawieniem Boga. Ta bliska obecność wywołuje u Piotra 
silne poczucie własnej małości i niegodności. Z ludzkiego punktu widzenia 
myśli, że powinien istnieć dystans między grzesznikiem a świętym. W rzeczy-
wistości jego stan grzeszności wymaga, aby Pan się od niego się nie oddalał, 
tak samo jak lekarz nie może uciekać od ludzi chorych. Odpowiedź Jezusa 
dana Szymonowi Piotrowi jest stanowcza i dodaje otuchy: «Nie bój się, odtąd 
ludzi będziesz łowił». Ponownie rybak z Galilei, pokładając swe zaufanie w 
tym słowie, porzucił wszystko i poszedł za Tym, który stał się jego Mistrzem i 
Panem”. 

Franciszek przypomina, że uczniowie, zaufawszy Chrystusowi, zosta-
wiają wszystko i idą za Nim. Zachęca do zastanowienia się nad tym, jaka po-
stawa dominuje w naszym życiu: ufamy słowu Pana, czy też dajemy się znie-
chęcić naszymi niepowodzeniami. „Taka jest logika, która kieruje misją Jezusa 
i Kościoła: wyruszenie na poszukiwanie, «łowienie» mężczyzn i kobiet, nie po 
to, by uprawiać prozelityzm (przymus do zmiany wyznania), ale by wszystkim 
przywrócić pełną godność i wolność poprzez odpuszczenie grzechów. To jest 
istota chrześcijaństwa: szerzenie odradzającej i bezinteresownej miłości Boga, 
z postawą akceptacji i miłosierdzia dla wszystkich, aby każdy mógł spotkać 
czułą troskę Boga i miał pełnię życia. Tutaj myślę szczególnie o spowiedni-
kach: są pierwszymi, którzy muszą obdarzać miłosierdziem, idąc za przykła-
dem Jezusa, tak jak robili to też dwaj święci bracia, ojciec Leopold i ojciec 
Pio. Dzisiejsza Ewangelia stawia nam pytanie: czy umiemy naprawdę zawie-
rzyć słowu Pana? Czy też dajemy się zniechęcić naszymi niepowodzeniami? 
W tym Roku Świętym Miłosierdzia jesteśmy wezwani do pocieszania wszyst-
kich, którzy czują się grzesznikami i niegodnymi wobec Pana, załamani przez 
własne błędy. 

Bóg nie oddala  się od grzeszników 

Przygotowała na podstawie .opoka Magdalena Balska 

Nr 03/113 
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 Obraz namalowany jest na 
trzech deskach lipowych o łącznych 
wymiarach: wysokość 121,8 cm, sze-
rokość 81,3 cm, maksymalna grubość 
3,5 cm. Przedstawia Najświętszą Ma-
ryję Pannę w postawie stojącej, w pół-
postaci z Dzieciątkiem Jezus na ręku. 
Maryja jest zwrócona do wiernych, a 
twarz Dzieciątka - w kierunku piel-
grzyma, choć nie zatrzymuje na nim 
wzroku. Obydwa oblicza łączy wyraz 
zamyślenia, jakby pewnej nieobecno-
ści, i powagi. Prawy policzek Matki 
Bożej znaczą dwie równolegle biegną-
ce rysy, przecięte trzecią na linii nosa. 
Na szyi widać sześć cięć, z których 
dwa są widoczne dość wyraźnie, zaś 
pozostałe cztery - słabiej. Dzieciątko, 
przyodziane w sukienkę koloru karmi-
nowego, spoczywa na lewym ramieniu 
Maryi; w lewej ręce trzyma księgę, 
prawą zaś unosi ku górze 

w charakterystycznym geście nauczyciela, władcy lub błogosławieństwa. Prawa 
ręka Maryi spoczywa na piersi, wskazując na Jezusa, jedynego Zbawiciela świata. 
Niebieskogranatowa suknia i tego samego koloru maforion Matki Bożej ozdobio-
ne są złocistymi liliami andegaweńskimi. Nad czołem Dziewicy malarz umieścił 
sześcioramienną gwiazdę. Wizerunek Matki Bożej jest namalowany na tle koloru 
niebiesko- zielonego, który przechodzi w odcień morskiej fali. Dominującym ele-
mentem ikony są złocone nimby wokół głów Maryi i Jezusa - symbol Boga Ojca, 
które zlewają się w jedną kompozycję, stanowiąc charakterystyczny detal, kontra-
stujący z ciemną karnacją twarzy świętych postaci. Stąd niekiedy Matka Boża 
bywa nazywana „Czarną Madonną”. 
 W roku 1430 na Jasnej Górze zrabowano kosztowne wota z kaplicy, jak 
również uszkodzono Cudowny Obraz. Po odarciu z kosztowności Obraz został 
pocięty szablą i połamany. Odnaleziono go, według tradycji, w miejscu, gdzie 
dziś stoi kościół św. Barbary z cudownym źródełkiem, niedaleko Jasnej Góry. 
Ojcowie Paulini przywieźli zniszczony Obraz do Krakowa, na dwór króla Włady-
sława Jagiełły, który wraz z małżonką swą, św. Jadwigą, jest fundatorem najstar-
szej części kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.  

cd nr 04/114 

Obraz Jasnogórskiej Panny Nr 03/113 

Przygotował  ks. dr Janusz Wiśniewski 
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Tematem tegorocznych rekolekcji będą ostanie słowa Chry-

stusa wypowiedziane z krzyża. 
    
Przewiduję cztery rozważania. 
 
Sobota, 19 marca  

 
godz. 1000 Temat: "Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią". 

 
godz. 1800 Temat: "Zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze 
mną w raju".  

 
Niedziela, 20 marca  

 
godz. 930. Temat: "Niewiasto, oto syn twój. Synu, oto matka twoja".  

 
godz. 1130. Temat: "Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego".  

 
 
 Uwagi ogólne: każdy katolik powinien wysłuchać choć jednej nauki i 

przystąpić do komunii świętej, aby otrzymać darowanie kar  po śmierci. Spo-
wiedź daruje nam tylko winy! (Bóg się już na nas nie gniewa), ale kary trzeba 
będzie odpokutować (za życia lub zaraz po śmierci).  

 
Każdego, kto tylko dysponuje czasem, zapraszam na wysłuchanie 

wszystkich czterech rozważań, aby mieć szerszy pogląd na ostanie słowa  
Chrystusa skierowane do nas z krzyża. 

Śmierć przez ukrzyżowanie była często stosowana przez Rzymian. Mia-
ła być długa i wyczerpująca. Skazani mieli czas na rozmowę. Nie odbierano 
im życia. Musieli sami umrzeć! To Żydzi domagali się od Rzymian, aby przy-
spieszyli im śmierć, bo zbliżał się szabat i nie wolno było robić wtedy pogrze-
bu. 

Kościół Katolicki jest przeciwny wyrokom śmierci, bo zbyt wiele wyro-
ków jest niesprawiedliwych, a DAR życia mamy od Boga i tylko ON może 
nas go pozbawić. Wolno jest brać środki uśmierzające ból.  

 Rekolekcje, Wielki Post - 2016 Nr 03/113 

Rekolekcjonista ks. prof. Hieronim Chamski 



 

 

10  

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 - czwartek o  godz.1830  

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 03/113 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. HUGE/ogromny,   2. LOW/ niskie, 3. SMALL/ mały,   4. 
HERITAGE/ dziedzictwo,  5. CITY/ miasto, 6. COAST/ wybrzeże,  7. TOWNSFOLK/ 
mieszczanie,  8. COUNTRY/ państwo,  hasło: HOMETOWN/miejscowość rodzinna 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 03/113 

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 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!! 
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,  
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,  
wszystko czym jestem i co posiadam.  
 Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. 
 Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się  
 mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu,  
 którego jesteś Matką. 
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą,  
przez Ciebie i dla Ciebie.  
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.  
Ty zaś wszystko możesz,  
co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz  
 Spraw więc, Wspomożycielko wiernych,  
 by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym  
 Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. 
Modlitwa przygotowuj ąca rodzinę do Nawiedzenia Kopii Obrazu matki 
Bożej Częstochowskiej.   

Akt osobistego oddania się Matce Bożej 

Zapraszam na rekolekcje wielkopostne-Dni Spowiedzi, które w tym roku 
poprowadzi ks. prof.. H. Chamski /więcej na str. 9/. Zapraszam do sakramentu 
pokuty tradycyjnie 30 minut przed każdym nabożeństwem.  

Peregrynacja   Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 
naszej parafii rozpocznie się 5 kwietnia o godz. 1700, a zakończy się 6 kwietnia 
o godz. 1600. Jako przygotowanie odbędą się Misje Parafialne /pierwsze w 
naszej parafii/ w dniach 30 marca - 3 kwietnia. Spotkania poprowadzi o. Wa-
cław Oszajca, jezuita /więcej s. 2/. Plan przedstawię później. Zapraszam już 
teraz do udziału.  

Dokładny program Uroczystości Nawiedzenia w naszej parafii podam w na-
stępnym numerze gazetki. Pragnąłbym także zachęcic Naszych Parafian, aby-
śmy jeżeli to możliwe uporządkowali otoczenie naszych domostw.  
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Nr 03/113 

Dzień Niedziela Dzień  
powszedni  

Terminy 

Wt. 1-5   1800 msze św. 

Pi. 4  I PIĄTEK MIESIĄCA  1500 odwiedziny u chorych CZWAR-
TEK 
1730 DROGA KRZYŻOWA, spo-
wiedź,  
1800 msza św. 

Nd. 6 IV NIEDZIELA 
WIELKIEGO PO-

STU 

 930 msza św.   

1130 msza św., Gorzkie Żale  

Po.-Sob. 7-12   1800 msze św. 

Pi. 11   1730 DROGA KRZYŻOWA 
1800 msza św. 

Nd. 13 V NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.   
1115 i msza św., Gorzkie Żale  

Po.-Sob. 14-19   1800 msze św. 

Pi. 18   1730 DROGA KRZYŻOWA 
1800 msza św. 

Sob. 19  REKOLEKCJE 10 00 msza św.  
1600 msza św. dla dzieci  
1800 msza św.  

Nd. 20 NIEDZIELA  
PALMOWA  

REKOLEKCJE 9 30 msza św.  

Po.-Śr. 21-23   1800 msze św.  

Cz. 24   1800 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ  

Pi. 25   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 NABOŻEŃSTWO ADORACJI 
KRZYŻA 

Sob. 26   1800 WIGILIJA PASCHALNA  

Nd. 27 NIEDZIELA 
WIELKANOCNA 

 600    REZUREKCJA  
1130 msza św.  

Pon. 28  PONIEDZIAŁEK  
WIELKANOCNY 

930 msza św.  

1130  msza św.  

Śr. 30  MISJE PARAFIALNE 800 msze św. SP.-ROGOZINO 
1800 msze św.  

Czw. 31  MISJE PARAFIALNE 800 msze św. SP. ROGOZINO 
1800 msze św.  


