
 

 

Parafia  św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie 
www:parafia-rogozino.eu    www .facebook.pl 

KWIECIE Ń 2016 
Nr 04/114 

Pismo bezpłatne  

Ks. dr Janusz Wiśniewski  
/proboszcz/  

Z okazji Zmartwychwstania Pańskiego,  

pragnę życzyć wszystkim Drogim Gościom i Parafianom  

odzyskania wiary w siebie, nadziei, zdrowia, szczęścia,  
rodzinnej atmosfery przy wielkanocnym stole,  
a także refleksji nad życiem Jezusa Chrystusa.  

Udanej Wielkanocy spędzonej wraz z rodziną oraz przyja-
ciółmi i wesołego Alleluja!  

Za wszelkie dobro  przekazane przez Państwo naszej  
wspólnocie parafialnej z serca dziękuje. Bóg zapłać!!! 



 

 

2 

Nr 04/114 

Rok 2016 to w Rogozinie rok jubileuszy. Parafia p.w. św. Faustyny święto-
wać będzie 10-lecie erygowania, a miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna – 50. 
urodziny. Jubileusze to dobra okazja do przypomnienia historii i podziękowania 
wszystkim tym, których praca i poświęcenie przyczyniły się i nadal przyczyniają 
do rozwoju tych instytucji. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogozinie powstała 18 czerwca 1966 r. Jed-
nostka liczyła wówczas 19 druhów. Pierwszym prezesem został Stani-
sław Domański, a naczelnikiem Janusz Bąbała, w skład zarządu wchodzili rów-
nież Stanisław Krawczyński, Ludwik Kozłowski, Józef Przygoda, Stani-
sław Pietrzak. W następnych latach funkcję prezesa pełnili m.in. druhowie: Wa-
cław Gralicki, Roman Pawlak, Tadeusz Górecki, Andrzej Gąsecki, a funkcję na-
czelnika – przez ponad 25 lat Tadeusz Kozłowski. Pierwszym sprzętem była tylko 
motopompa, węże i armatura wodna. Garaż i środki transportu do pożaru w posta-
ci ciągnika z przyczepą rolniczą zapewniało Kółko Rolnicze. Powołanie jednostki 
wynikało z jednej strony z zagrożenia pożarowego wsi – większość budynków 
mieszkalnych i gospodarskich była drewniana – oraz z chęci organizowania się 
mieszkańców wsi na rzecz społeczności lokalnej. Tuż po powołaniu jednostki 
podjęto działania mające na celu budowę strażnicy. Powołano społeczny komitet, 
któremu przewodniczył Wacław Gralicki. Budynek oddano do użytku w 1978 r. 
Powstał on na działce gminnej wysiłkiem pracy społecznej, w dużej mierze ze 
środków prywatnych i prawie natychmiast stał się ośrodkiem kultury i sportu o 
dużym znaczeniu w gminie. Dopiero w latach 80-tych pozyskano samochód bojo-
wy Star. Ważnym faktem w historii OSP było włączenie jej w 1996 roku do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W ramach tego ogólnopolskiego syste-
mu jednostka uzyskała profesjonalne wyposażenie do gaszenia pożarów i likwida-
cji miejscowych zagrożeń, a strażacy ochotnicy przeszli specjalistyczne szkolenia 
niezbędne do prowadzenia akcji pożarniczych i ratowniczych. 

W styczniu b.r. w odbyło się coroczne walne zebranie członków OSP. Była 
to okazja do posumowania działań ubiegłego roku i wybrania zarządu na kolejne 
4 lata. Prezes OSP dh Marek Wąsowski poinformował zebranych, że ochotnicy z 
Rogozina w roku 2015 uczestniczyli 57 razy w akcjach ratowniczych, w tym: 29 
razy w gaszeniu pożarów m. in. dwukrotnie w Rogozinie pożary domów oraz na 
terenie gminy: pożary samochodów, kombajnu, zboża na pniu. W likwidacji miej-
scowych zagrożeń – 18 razy (m.in.: zabezpieczano lądowania Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego, pompowano wodę z zalanych budynków, 6 razy wyjeżdżano 
do likwidacji gniazd szerszeni i os, 5 razy likwidowano skutki wichur, 4 razy usu-
wano plamy oleju na szosie. Wyjazdów do wypadków komunikacyjnych było 10 
(w których śmierć poniosły 4 osoby).   

cd str 3 

Spacerkiem po okolicy parafii... 

Przygotował Krzysztof Czerwiński 
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Spacerkiem po okolicy parafii... 
  
 .  

Przygotował Krzysztof Czerwiński 

Nr 04/114 

cd z str 2 
W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie: Gąsecki 

Arkadiusz (35 wyjazdów), Górecki Michał (26), Bodal Bartosz (27), Bodal 
Adrian (42), Michalski Łukasz (42), Orłowski Bogdan (39), Sepioło Pa-
weł (7), Wysocki Radosław (22), Sepioło Damian (13), Dąbkowski Bar-
tosz (9), Obrębski Radosław (4), Dąbkowski Dawid (5). Obecnie nasza straż 
może poszczyć się samochodem bojowym Renault, świetnie wyposażonym w 
sprzęt gaśniczy i ratunkowy o wartości kilkuset tysięcy złotych. Naczelnik 
OSP dh Arkadiusz Gąsecki przedstawił plan działalności na rok 2016 oraz 
określił potrzeby sprzętowe, które jednostka ma nadzieję pozyskać dzięki 
życzliwości ewentualnych sponsorów tj.: defibrylator, kombinezon do pracy 
w wodzie czy detektor prądu. Stan organizacyjny jednostki to obecnie 
51 strażaków, w tym 12 kobiet. W jednostce są dwie drużyny sportowo-
pożarnicze (męska i żeńska) oraz dwie drużyny młodzieżowe reaktywowane 
przez dh. Michała Góreckiego. Strażacy z Rogozina zawsze byli dobrze przy-
gotowani do działań gaśniczych i ratowniczych, ich sprawność w akcjach jest 
wynikiem ćwiczeń oraz sukcesów w zawodach sportowo-pożarniczych szcze-
bla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. 

Ubiegły rok należy zaliczyć pod tym względem do bardzo udanych. 
Drużyna kobieca z Rogozina zajęła I miejsce na zawodach gminnych i powia-
towych. Nasze dziewczyny w składzie: Karolina Murawska, Dagmara Wroń-
ska, Angelika Sielczak, Marlena Wochowska, Martyna Kalinowska, Aleksan-
dra Lau, Zuzanna Gieras, Marta Matusiak, Andżelika Bilicka, Sylwia Beni-
rowska, Katarzyna Wąsowska, Kinga Bodal w nagrodę za zwycięstwo otrzy-
mały kwotę 5000 zł, którą przeznaczyły na zakup mundurów galowych dla 
drużyny, a na dodatek – w ramach wygranej z zawodów w Staroźrebach- 
przyleciały na plac przed remizą helikopterem. Jako że jest to rok jubileuszo-
wy, strażacy wydali okolicznościo-
wy kalendarz ścienny, a jesienią pla-
nują zorganizować uroczyste obcho-
dy 50-lecia jednostki wraz z nada-
niem jej sztandaru. Dla mieszkań-
ców naszej społeczności będzie to 
okazja do spotkania z ochotnikami, 
którym należy się podziękowanie za 
bezinteresowną pomoc i dyspozycyj-
ność, za troskę o mienie społeczne i 
to, że w każdej sytuacji są gotowi 
świadczyć pomoc drugiemu człowie-
kowi. 
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Przygotował xjw 

Nr 04/114 Bogurodzica w sztuce 

Sztuka portretu istniała już parę tysięcy lat przed Chrystusem. Nie zna-
my prawdziwych wizerunków Pana Jezusa, Matki Bożej, Apostołów czy pierw-
szych świętych. Podstawowym powodem był fakt, ze wszyscy oni byli prawowi-
tymi Żydami, którym Prawo (pisane z dużej litery, jako Prawo Boskie - Tora) 
nie zezwalało na sporządzanie podobizn. Dopiero na tzw. Soborze Jerozolim-
skim, jaki odbył się w roku 49 zdecydowano, ze przyjęcie Chrztu Świętego nie 
wymaga wcześniejszego przejścia na judaizm. Chodziło tu przede wszystkim o 
sprawę obrzezania, ale decyzja ta otwierała nowe możliwości interpretacji Pra-
wa. Według religii żydowskiej , starotestamentowy Bóg jest wszechobecny, ale 
niewyobrażalny, nie daje się wtłoczyć 
w ramy jakiegokolwiek symbolu czy 
wizerunku. Co więcej, zakaz sporzą-
dzania idoli, zakaz oddawania czci 
bałwanom był jednym z wyróżników 
wyznawców Judaizmu, religii, która 
kształtowała się w morzu pogaństwa.  
 Matka Boska, Madonna to naj-
częściej przedstawiany temat w sztuce 
chrześcijańskiej pojawiający się od III 
w. Początkowo przedstawiana w sce-
nach z Jezusem, a po soborze efeskim 
(431 r.), kiedy nastąpił wzrost kultu 
maryjnego, występuje również jako 
przedstawienie samodzielne, najczę-
ściej frontalne, np. z Dzieciątkiem na 
kolanach (tronująca): malarstwo 
ścienne, tablicowe, miniaturowe, mo-
zaiki, płaskorzeźby oraz iluminacje w 
kodeksach. Najstarszym typem jest 
Theotokos, czyli Bogurodzica. Matka 
Boża, przedstawiona frontalnie trzy-
ma przed sobą Dzieciątko, które unie-
sioną rączką błogosławi światu. Przy-
kładem jest mozaika z IV wie-
ku, z kaplicy San Zeno w rzymskim 
kościele Św. Praksedy, mozaika z V 
wieku, znajdująca się w kościele Bo-
żej Mądrości w Stambule (IX w.) oraz 
ikona z V wieku, z kościoła św. Kata-
rzyny na Synaju.  
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Silent night Nr 04/114 

Przygotowała Angelika Jezierska 

 
1       F       

2   L           

3     R       T 

4 L             

5           P   

1. Zająć czymś lub kimś całą przestrzeń.(TF) 

 2. Stół ofiarny. (A)  

 3. Niemal błyszcząc(y/a). (B) 

 4. Okres od środy popielcowej do Wielkiej Soboty.(L) 

5. Inaczej otucha. (H)  

Świetlica Przystanek zaprasza  
na zajęcia przy  ulicy Mazowieckiej 57 w Rogozinie  

wszystkie dzieci od lat 5-ciu 
Poniedziałek -godz. 1700  nauka gry w szachy prowadzi p. A. Jarecka 
Środa - godz. 1800 zajęcia dla najmłodszych pro-
wadzi p. E. Kukawska 
Czwartek -  godz. 1700  język angielski prowadzi 
p. A. Jezierska 
Piątek - godz. 1800 pielęgnacja urody nastolatki 
prowadzi p. A. Jankowska 
Sobota - godz. 1200 zajęcia  teatralne prowadzi  
p. A. Trojanowska 
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 Jan Paweł II, niestrudzony piel-
grzym i autentyczny sługa miłosierdzia, 
szedł przez świat i głosił, że nic nie jest 
bardziej  potrzebne człowiekowi 
niż Miłosierdzie Boże — owa miłość ła-
skawa, współczująca, wynosząca człowie-
ka ponad jego słabość ku nieskończonym 
wyżynom świętości Boga. Całym swoim 
życiem i posługą świadczył, że w tym 
świecie obecna jest miłość potężniejsza od 
zła. Słowem i czynem uczył, że tajemnicę 
Bożego Miłosierdzia trzeba przeżywać w 
kontekście codziennego życia każdego 
człowieka. Nauczanie Papieża z dalekiego 
kraju można zawrzeć w słowach Pana Je-
zusa skierowanych do św. Faustyny: Miło-
sierdzie Moje jest tak wielkie, że przez 
całą wieczność nie zgłębi go ża-
den umysł (Dz. 699). 
Święty Jan Paweł II, papież, który pozo-
stał człowiekiem, jest niezwykłym zna-

kiem potęgi zawierzenia Miłosierdziu Bożemu, o czym wszyscy przekonaliśmy 
się, gdy na oczach całego świata umierał w wigilię święta Bożego Miłosierdzia. 
Kiedy 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 odchodził do Domu Ojca, dookoła 
panowała już noc Miłosierdzia Bożego. 

W czasie Mszy Świętej odprawionej w łagiewnickim sanktuarium w rocz-
nicę wyboru Jana Pawła II, 16 października 2005 roku, metropolita krakowski 
abp Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz Ojca Świętego, powie-
dział: Podczas uroczystości pogrzebowych wiatr zamknął księgę Ewangelii na 
papieskiej trumnie. Nie zamknął jednak tej księgi, którą Papież, niezmordowany 
Pielgrzym i heroiczny wierny Świadek Bożej prawdy i miłości — całym swoim 
życiem pisał w ludzkich sercach. My, którzy szliśmy razem z nim, pragniemy 
świadectwem naszego życia kontynuować pisanie tej księgi. I chcemy ją przeka-
zać następnym pokoleniom, by nigdy nie ustało pielgrzymowanie człowieka do 
Boga, który nie tylko jest bogaty w miłosierdzie, ale jest Miłością Miłosierną. By 
nie ustało to pielgrzymowanie, czy tu — do Łagiewnik, czy wszędzie tam, gdzie 
żyje człowiek, zmagając się ze swoim losem i swoją słabością. 

Święty Jan Paweł II o Miłosierdziu Bożym cz III 

Przygotowała np. „Jan Paweł II o Bożym Miłosierdziu i św. Faustynie” 
A.M.Trojanowska 

Nr 04/114 
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cd z nr 03/113 
 
Święconka 
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego 
dnia poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka 
(symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy 
się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została 
zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, i jajka – symbol narodzenia. 
Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też 
wodę. 
Specjalnie dla dziewcząt  
Uwaga dziewczyny – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w 
której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty 
urody!  
Wielka Niedziela – dzień radości  
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpią-
cych w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych 
sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzie-
lono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada – 
czyli mazurka.  
Lany poniedziałek  
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy 
doskonałe znamy. Oblewać można było 
wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego 
dnia panny miały większe szanse na za-
mążpójście. A jeśli któraś się obraziła – 
to nieprędko znalazła męża. Wykupić się 
można było od oblewania pisanką – stąd 
każda panna starała się, by jej kraszanka 
była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając 
tego dnia pannie pisankę, dawał jej do 
zrozumienia, że mu się podoba.   
Szukanie zajączka  
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny 
może być po zakończeniu śniadania 
wspólna zabawa – zwana szukaniem za-
jączka, czyli małej niespodzianki dla 
każdego. 

Wielkanoc dla dzieci  

Przygotowała Beata Kapowicka 

Nr 04/114 
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 Nr 04- MISJE PARAFIALNE 30 MARCA – 3 KWIETNIA 2016 R.  
ŚRODA - 30 MARCA 

800 – Msza św. i nauka dla Szkoły Podstawowej im. C. Hińca w Rogozinie 

1800 – Msza św. i nauka dla dzieci 

CZWARTEK 31 MARCA 
800 – Msza św. i nauka dla Szkoły Podstawowej im. C. Hińca w Rogozinie 

1800 – Msza św. i nauka dla dzieci 

PIĄTEK 1 KWIETNIA 
1000 – Msza św. i nauka ogólna 
1800 – Msza św. i nauka ogólna, zakończona Apelem Jasnogórskim do Matki 
Bożej Częstochowskiej  

SOBOTA 2 KWIETNIA 
1000 – Msza św. i nauka ogólna 
1800 – Msza św. i nauka ogólna, zakończona Apelem Jasnogórskim do Matki 
Bożej Częstochowskiej 

NIEDZIELA 3 KWIETNIA 
930 – Msza św. i nauka ogólna 

1130 – Msza św. i nauka ogólna, poświęcenie Krzyża Misyjnego  

Misje poprowadzi o. Wacława Oszajca z Zakony Jezuitów.  

PROGRAM NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI  
BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ   

WTOREK 5 KWIETNIA 
1600 – Nabożeństwo oczekiwania i procesja do miejsca przejecie Ikony Matki Bo-
żej Jasnogórskiej /rynek w Rogozinie, przy figurce Matki Bożej/, a następnie pro-
cesyjny powrót do świątyni z Obrazem 

1700 – powitania Obrazu Matki Bożej /kościół/ 

 Msza św. po przewodnictwem księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego 

2000 – czuwanie modlitewne prowadzone przez Misjonarki Krwi Chrystusa   

2100 Apel Jasnogórski  

2130 – czuwanie modlitewne prowadzone przez Brochocinek /cała wieś/ 

2300 – czuwanie modlitewne prowadzone przez chór parafialny Eklezja  
ŚRODA 6 KWIETNIA 

0000 – Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych pod przewodnic-
twem księży dziekanów K. Kowalskiego i R. Paradowskiego oraz księży pomaga-
jących w naszej parafii. /c.d. s. 9/ 
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100 – 700 czuwanie modlitewne parafian: 
Przed obrazem Matki Bożej modlą się mieszkańcy poszczególnych wsi lub ulic: 
100 – Stare Boryszewo /cała wieś/ 
200 – Stróżewko /cała wieś/ 
300 – ul. Mazowiecka /cała/, Bursztynowa, Chabrowa, Lazurowa 
400 – ul. Jasna, Kalinowa, Letnia, Dębowa 
500 – ul. Płocka, Krańcowa, Wrzosowa,  
600 - ul. Spokojna, Krótka, Morelowa, Wspólna,  
700 – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny /wspólna modlitwa/ 
800 – Msza św. dla Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie, błogosła-
wieństwo małych dzieci i matek w stanie błogosławionym 
900 – czuwanie modlitewne prowadzone przez parafian z ulicy Słonecznej 
1000 – czuwanie modlitewne prowadzone przez parafian z ulic: Akacjowa, Bulkowa, 
Klonowa, 
1100 – czuwanie modlitewne prowadzone przez parafian z ulicy Wiosennej,  
1200 Msza św. dla chorych, samotnych, starszych z sakramentem chorych 
1300 – czuwanie modlitewne prowadzone przez parafian z ulicy Jaśminowej,  
1400 – czuwanie modlitewne prowadzone przez parafian z ulicy Lipowej 
1500 Koronka do Miłosierdzia prowadzona przez Koło Żywego Różańca 
 Msza św. dziękczynna na zakończenie Nawiedzenia. Poświęcenie obrazów z 
wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej do naszych domów.  
POŻEGNANIE OBRAZU MATKI BO ŻEJ 
 Zachęcam Parafian do włączenia się w Uroczystość Nawiedzenia Obrazu Mat-
ki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii. Będzie to wyjątkowe wydarzenie. Od nas 
zależy czy znajdziemy chwilę na Adorację przy Obrazie. Jeżeli w wyznaczonej go-
dzinie nie mamy czasu świątynia będzie otwarta 24 godziny. Zapraszam w innym 
terminie. Ważne jest aby Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odbyło 
się nie tylko w parafii, ale w każdej rodzinie, u każdego z nas, w naszym sercu.  

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!! 
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpie-
nia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w nie-
wolę 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 do-
konam. 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.  

Akt oddania się Matce Bożej 
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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 piątek 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 - piątki o  godz.1830 /Dom Kultury, remiza// 

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 04/114 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. TO FILL/napełnić,   2. ALTAR/ ołtarz, 3. BRIGHT/ jasny(a),   4. LENT/ WIELKI 
POST,  5. HOPE/ nadzieja,   hasło: FAITH/WIARARozwiązanie krzyżówki : 1. TO FILL/napełnić,   2. ALTAR/ 
ołtarz, 3. BRIGHT/ jasny(a),   4. LENT/ WIELKI POST,  5. HOPE/ nadzieja,   hasło: FAITH/WIARA 
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Sprawą odrestaurowania Obrazu zajął się sam Król Władysław Jagiełło. 
Obraz był prawdopodobnie tak zniszczony, że zdecydowano na dotychczaso-
wą, uznaną za relikwię deskę nałożyć nowe płótna i przemalować wizerunek, 
według rysunku widocznego na starych zniszczonych płótnach. Trwałym śla-
dem zniszczenia Obrazu w roku 1430 są blizny na Twarzy Matki Bożej. 

Charakterystyczną cechą, po której każdy rozpozna Obraz Jasnogórski, 
są blizny na twarzy Matki Bożej. Obraz nosi na sobie znamiona ran i bólu. 
Ran tych, cięć na Obrazie jest wiele (na szyi, na twarzy i dwie pod prawym 
okiem). Po lewej stronie wizerunku umieszczone są insygnia Matki Bożej 
Królowej Polski berło i jabłko, wykonane w 1926 r. ze środków Fundacji Ko-
biet Polskich przez warszawską firmę „Bracia Łopieńscy”. Po prawej stronie 
obrazu znajdują się: Złota Róża i złote wotum w kształcie serca z napisem 
„TOTUS TUUS” - przekazane przez św. Jana Pawła II w 1979 i 1982 r. Nie-
zwykłym wotum pozostawionym przez Papieża jest pas jego sutanny, prze-
strzelony i zakrwawiony z zamachu na Placu św. Piotra 13 maja 1981 r. 

Jasnogórski obraz od początku 
zasłynął cudami, które rozsławiły często-
chowskie Sanktuarium Maryjne i sprawi-
ły, że na Jasną Górę zaczęli przybywać 
pielgrzymi z całej Polski, a w następnych 
stuleciach z odleglejszych krajów Euro-
py. Zmarły w 1480 r. Jan Długosz pisał: 
„Z całej Polski i krajów sąsiednich, mia-
nowicie: Śląska, Moraw, Prus i Węgier, 
na uroczystość Maryi Świętej - której 
rzadki i nabożny obraz w tym miejscu się 
znajduje - zbiegał się lud pobożny dla 
zdumiewających cudów, jakie za przy-
czyną naszej Pani i Orędowniczki tu się 
dokonały”. Znakiem wiary pielgrzymów 
były liczne wota ofiarowywane Matce 
Bożej, których wartość i dziś należy 
określać przede wszystkim wartością 
intencji, w jakiej były składane, a nie ich 
kosztownością czy osobą ofiarodawcy. 

 Obraz Jasnogórskiej Panny /cd z nr 03/113/ Nr 04/114 

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 
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Nr 04/114 

Dzień  Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Pi. 1  I PIĄTEK MIESIĄC 
MISJE PARAFIALNE 

1000 Msza św.  z nauk ą ogóln ą  
1700 spowiedź,  
1800 Msza św. z nauk ą ogóln ą  

Sob . 2  MISJE PARAFIALNE 10 00 Msza św.  z nauk ą ogóln ą  
1800 Msza św. z nauk ą ogól ną  

Nd. 3 II NIEDZIELA 
WIELKANOCNA  

ZAKOŃCZENIE MISJI 
PARAFIALNYCH 

  930  Msza św. z nauk ą ogóln ą   

1130  Msza św. z nauk ą ogóln ą 

Po. 4    1800 Msza św.  

Cz.-So. 7-9   1800 Msze św.  

Nd. 10 III NIEDZIELA  

WIELKANOCNA  

   930  Msza św.   
1130 msza św.  
1900 spotkanie z Krzysztofem Ceza-
rym Buszmanem  

Po.-So. 11-16   1800 Msze św. 

Nd. 17 IV NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

 930 Msza św. 

1115 Msza św.  

Po.-Pi. 18-22   1800 Msze św.  

Nd. 24 V NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

  930 Msza św. 

1115 Msza św.  

Po.-So. 25-30   1800 Msze św.  

Wt.  5  NAWIEDZENIE  
OBRAZU MB CZĘSTO-

CHOWSKIEJ 

1700 Msza św. - Powitanie Matki Bożej 
0000 Msza św. w intencji powołań 

Śr.  6  NAWIEDZENIE  
OBRAZU MB CZĘSTO-

CHOWSKIEJ 

800 Msza św. SP z Rogozina 
1200 Msza św.  
1500 Msza św. /zakończenie Nawied-
zenia/  

Sob. 23  UROCZYSTOŚĆ  
ŚW. WOJCIECHA - 

1800 Msza św.  

Okres Wielkanocny w Kościele katolickim trwa 50 dni, od Niedzieli Zmar-
twychwstania do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Bywa określany jako 
jeden dzień świąteczny, a nawet jako „Jedna Wielka Niedziela”. Jest to czas, w 
którym Kościół raduje się ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W 
Kościele obowiązuje kolor szat liturgicznych biały, symbol radości.  


