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Pismo bezpłatne  

K.I.Gałczyński 

Spotkanie z Matką 
Ona mi pierwsza pokazała księżyc 

i pierwszy śnieg na świerkach, i pierwszy deszcz. 
Byłem wtedy mały jak muszelka, 

a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne. 
 

Noc. Dopala się nafta w lampce. 
Lamentuje nad uchem komar. 

Może to ty, matko, na niebie jesteś  
tymi gwiazdami kilkoma? 

Albo na jeziorze żaglem białym? 
Albo falą w brzegi pochyłe? 
Może twoje dłonie posypały 

mój manuskrypt gwiaździstym pyłem? 
A możeś jest południową godziną, 

mazur pszczół w złotych sierpnia pokojach? 
 

Wczoraj szpilkę znalazłem w trzcinach — 
od włosów.  

Czy to nie twoja?   
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 Za nami doniosłe i niezapomniane uro-
czystości peregrynacyjne, poprzedzone rozlicz-
nymi   przygotowaniami – m.in. wystawą 
„Różne oblicza Matki Bożej”. Przed nami maj, 
miesiąc od niepamiętnych czasów poświęcony 
Matce. Kiedy wszystko w przyrodzie kwitnie, 
pachnie i śpiewa zwracamy się do Matki Jezu-
sowej. To jest tak jak w rodzinie. Kiedy czło-
wiek jest jeszcze dzieckiem i przeżywa okres, 
który potem z perspektywy lat będzie nazywał 
najpiękniejszym czasem życia, okres dzieciń-
stwa - wtedy pierwszą, najbliższą, kochającą 
nade wszystko osobą jest dla niego matka. Na 
świecie jest wiele niezwykłych miejsc, gdzie w 
sposób szczególny czczone są obrazy i figury 
Madonny. Jednym z nich  jest „Sanktuarium 
Matki Bożej z Guadalupe” w Meksyku, słyną-
ce z namalowanego „nieludzką ręką” Cudow-
nego Obrazu. Jest to najliczniej odwiedzane i 
największe sanktuarium katolickie na świecie, 
każdego roku przybywa tam blisko 12 mln 

pielgrzymów. Legenda  obrazu zaczyna się 9 grudnia 1531 roku w dziesięć lat po 
podboju Meksyku przez hiszpańskich konkwistadorów, kiedy spieszący na mszę 
Indianin Juan Diego z plemienia Azteków ujrzał piękną kobietę, ubraną w różową 
tunikę i niebieski płaszcz. Madonna przedstawiła się i prosiła, by w tym miejscu, 
gdzie go spotkała, wybudowano świątynię. Juan Diego, przejęty widzeniem, prze-
kazał tę wiadomość miejscowemu biskupowi, jednak ten nie dał wiary opowiada-
niu. Szczęśliwie Maryja była cierpliwa, nadal objawiała się w tym samym miej-
scu na wzgórzu Tepayac i powtarzała, by spełniono jej prośbę.  

Trwało to do 12 grudnia. Juan, nie wiedząc, jak ma przekonać biskupa de 
Zumarragę, poprosił Maryję o znak, dzięki któremu hierarcha by mu uwierzył. 
Wówczas Matka Boża poleciła, by Indianin poszedł na szczyt wzgórza i nazbierał 
rosnące tam kwiaty. O tej porze roku w środku zimy żadna delikatna roślina nie 
mogła rosnąć na skalistym szczycie. Indianin jednak zebrał tam całe naręcze pięk-
nych i lśniących kastylijskich róż (niespotykanych w Meksyku). Maryja własny-
mi rękoma ułożyła je na białym płaszczu, utkanym z włókien agawy , zwanym 
Tilmą i poleciła, aby Diego dostarczył te kwiaty biskupowi.  . Wszyscy upadli na 
kolana i zaczęli się modlić. Wzruszony biskup prosił Najświętszą Panienkę o 
przebaczenie swojej nieufności.       cd str 3 

Spacerkiem po okolicy parafii... 

Przygotował Krzysztof Czerwiński 
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Spacerkiem po okolicy parafii... 
Następnego dnia, wraz z biskupem, Juan Diego wybrał się na wzgórze 

Tepeyac, by wybrać miejsce pod przyszłą kaplicę. Maryja poprosiła Juana 
Diego w jego języku „Nahuati”, aby nazwać Jej wizerunek: "Święta Maryja z 
Guadalupe", co w języku Azteków znaczy: "Ta, która depcze głowę węża." 
Wieść o objawieniach, uzdrowieniu i o niezwykłym obrazie rozeszła się bły-
skawicznie pośród społecznej ludności. Objawienia te nastąpiły w bardzo trud-
nym okresie ewangelizacji terenów Meksyku. Indianie zostali zdziesiątkowani 
przez konkwistadorów dowodzonych przez Hernanda Corteza oraz przez cho-
roby i zarazy przyniesione przez Hiszpanów, jednak pod wpływem objawienia 
i wymowy obrazu masowo zaczęli przyjmować chrześcijaństwo. Chociaż do-
tychczas przez wieki oddawali cześć swoim bogom, których karmili krwią i 
sercami z ludzkich ofiar (w liczbie nawet do 20 tyś. tygodniowo), nastąpiło 
największe masowe nawrócenie w historii chrześcijaństwa. 

 Obraz „Matki Bożej z Guadelupe” przez prawie 500 lat przemawia ję-
zykiem naukowym i teologicznym. Na przełomie lat kilkadziesiąt razy był 
poddawany licznym badaniom i analizom, przeprowadzanym przez światowej 
sławy naukowców i ekspertów. Wszyscy badacze twierdzą zgodnie, że nie jest 
namalowany ludzką ręką ani żadnymi znanymi składnikami malarskimi, do-
stępnymi na ziemi. Nie byłby go w stanie wykonać nawet najwybitniejszy ar-
tysta. Kolory tam obecne cały czas posiadają swoją świeżość i jasność. Mate-
riał, z którego jest zrobiona Tilma (ayate), czyli włókna agawy, ma trwałość 
około 20 lat, potem rozpada się. Tkanina z wizerunkiem Madonny mająca 500 
lat nie poddaje się prawom fizyki i pozostaje w takim samym stanie, w jakim 
była pierwszego dnia. Osobliwością jest, że Płaszcz Panny Maryi z obrazu 
dokładnie odzwierciedla konfigurację 46 najbardziej lśniących gwiazd, która 
obecna była nad Meksykiem w dniu i w godzinie cudu, widzianej z pozycji 
słońca .W oczach Madonny naukowcy odkryli miniaturowe obrazy postaci 
ludzkich, które umieszczone są na powierzchni wielkości jednej czwartej mili-
metra. 2500-krotne powiększenia mikroskopowych wycinków tęczówki oraz 
źrenicy Maryi ukazały 13 osób obecnych podczas ukazania się obrazu; m. in. 
Indianina siedzącego ze skrzyżowanymi nogami, biskupa Zumarragę. Tempe-
ratura Tilmy zawsze wskazuje 36,6 stopni Celsjusza. To tylko mały passus 
niezwykłych zjawisk związanych z tym obrazem. Wielkim admiratorem Matki 
Bożej z Guadelupe był papież Jan Paweł II, który czterokrotnie udawał się z 
tam pielgrzymką oraz kanonizował i beatyfikował Indianina Juana Diego. 
Sposób, w jaki powstał „Cudowny Obraz”, oraz jego przetrwanie aż do dzi-
siejszych czasów wprowadza w zdumienie cały świat nauki, który na ten feno-
men nie zna wyjaśnienia. Jedno jest pewne – Jej obecność i  potężne wsta-
wiennictwo.  

Przygotował Krzysztof Czerwiński 

Nr 05/115 
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Żyć razem: «styl» życia małżeńskiego 

Przygotowała na podstawie .opoka.pl Magdalena Balska 

Nr 05/115 

 Wasza Świątobliwość, żyć razem przez wszystkie dni jest pięknie, daje to 
radość, umacnia. Ale jest wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć. Sądzimy, że 
trzeba nauczyć się kochać. Istnieje pewien «styl» życia pary, duchowość życia 
codziennego, których chcemy się nauczyć. Czy Ojciec Święty może nam w tym 
pomóc?                                                                                                                            

Na pytanie postawione przez Stefana i Valentinę, dwoje narzeczonych z 
Ciociarii, Papież odpowiada: 

Życie razem jest sztuką, cierpliwym podążaniem, pięknym i fascynującym. 
Nie kończy się, kiedy podbiliście jedno drugie... A wręcz właśnie wtedy się za-
czyna! Ta codzienna droga ma zasady, które można ująć skrótowo w trzech sło-
wach, których używania między sobą wy już możecie się nauczyć: Proszę, to zna-
czy «czy mogę», dziękuję i przepraszam. 

«Czy mogę, proszę?» To jest grzeczna prośba o pozwolenie na wejście w 
życie drugiej osoby z szacunkiem i delikatnością. Trzeba nauczyć się pytać: Czy 
mogę to zrobić? Czy chcesz, żebyśmy tak zrobili? Żebyśmy tak wychowywali 
dzieci? Czy chcesz, abyśmy dziś wieczorem wyszli?... Krótko mówiąc, proszenie 
o pozwolenie oznacza umiejętność wejścia z delikatnością w życie innych. A nie 
jest to łatwe. Niekiedy, przeciwnie, stosuje się maniery trochę «ciężkie», jak nie-
które buty górskie! Prawdziwej miłości nie narzuca się ostro i w sposób agresyw-
ny. W Kwiatkach św. Franciszka znajdują się te słowa: «Wiedz (...), że grzecz-
ność jest jednym z przymiotów Boga (...). Grzeczność jest siostrą miłosierdzia, 
gasi bowiem nienawiść i zachowuje miłość» (rozdz. 37). Tak, grzeczność zacho-
wuje miłość. A dziś w naszych rodzinach, w naszym świecie, często pełnym prze-
mocy i arogancji, potrzeba o wiele więcej uprzejmości.  

 
 «Dziękuję». Wydaje się, że łatwo jest wypowiadać to słowo, ale wiemy, że 
tak nie jest. Uczymy go dzieci, ale potem o nim zapominamy! Wdzięczność jest 
ważnym uczuciem. Pewna starsza kobieta powiedziała mi kiedyś w Buenos Aires: 
«Wdzięczność to kwiat, który wyrasta na szlachetnej ziemi». Potrzebna jest szla-
chetność duszy, aby ten kwiat wzrastał. Czy pamiętacie Ewangelię Łukasza? Je-
zus uzdrawia dziesięciu trędowatych, a później tylko jeden zawraca, by powie-
dzieć Jezusowi dziękuję. I Pan mówi: a gdzie jest pozostałych dziewięciu? To 
odnosi się także do nas: czy umiemy dziękować? W naszej relacji, a w przyszło-
ści w życiu małżeńskim, ważne jest, aby zachowywać żywą świadomość tego, że 
druga osoba jest darem Boga — a za dary Boga się dziękuje! I z tą wewnętrzną 
postawą mówić sobie nawzajem dziękuję, za wszystko. Trzeba umieć mówić so-
bie dziękuję, aby dobrze iść naprzód razem w życiu małżeńskim.  
   

cd  str 8 
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Uczymy się języków - angielski Nr 05/115 

Przygotowała Angelika Jezierska 

Poniedziałek  godz. 17.00  nauka gry w szachy - A. Jarecka 
Środa   godz. 18:00 zajęcia dla najmłodszych - E. Kukawska 
Czwartek  godz. 17:00  język angielski - A. Jezierska 
Piątek  godz. 18:00 pielęgnacja urody nastolatki - A. Jankowska 
Sobota  godz. 12:00 zajęcia  teatralne - A.M. Trojanowska 

 1      M             

 2 F                   

 3   G   D         
    

 4           H         

 5     A       U       

 6 S                 
  

 7       A             

1. Matka Jezusa.(M)                 

2. Obchodzi święto 8 marca . (F)              

3. Pobożny(a). (G)                 

4. Kobieta wychowująca potomstwo.(M)           

5. Świątynia/miejsce przechowywania przedmiotów kultu lub relikwii. (S) 

6. Każdy …?…chodzi uśmiechnięty.(S)           

7. Zwracanie się do Boga lub świętych np. z wyznaniem wiary lub prośbą.(P) 

Świetlica Przystanek zaprasza  
na zajęcia przy  ulicy Mazowieckiej 57 w Rogozinie 

wszystkie dzieci od lat 5-ciu 
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Ten heroizm dnia codziennego obejmuje milczące, ale niezwykle płodne i 
wymowne świadectwo‚ tych wszystkich heroicznych matek, które bez reszty po-
święcają się swoim rodzinom, które cierpią, wydając dzieci na świat, a potem go-
towe są podjąć wszelkie trudy, ponieść wszelkie ofiary, ażeby tym dzieciom prze-
kazać wszystko, co mają w sobie najlepszego’. Spełniając w życiu swoją misję, 
‚nie zawsze te heroiczne matki znajdują oparcie w swoim środowisku. Wręcz 
przeciwnie, modele cywilizacji, często kreowane i propagowane przez środki spo-
łecznego przekazu, nie sprzyjają macierzyństwu. W imię postępu i nowoczesności 
prezentuje się jako przestarzałe takie wartości, jak wierność, czystość, poświęce-
nie, którymi wyróżniały się i nadal wyróżniają rzesze chrześcijańskich matek i 
narzeczonych.  

(…) Dziękujemy wam, heroiczne matki, za waszą miłość niczym nie 
przezwyciężoną!’ (…)”. 

Matka 
 

Nad Twoją białą mogiłą 
białe kwitną życia kwiaty - 

O, ileż lat to już było 
bez Ciebie – duchu skrzydlaty. 

... 
Nad Twoją białą mogiłą 
cisza jasna promienieje, 

jakby w górę coś wznosiło, 
jakby krzepiło nadzieję. 

 
Nad Twoją białą mogiłą 
klęknąłem ze swoim smutkiem - 
o, jak to dawno już było - 
jak się dziś zdaje malutkim. 

 
Nad Twoją białą mogiłą 

o Matko – zgasłe Kochanie - 
me usta szeptały bezsiłą: 

- Daj wieczne odpoczywanie. 
 

Gdy w osobistych i rodzinnych stosunkach zaczynają się pojawiać rachunki, 
wszystko się kończy. Miłość jest bezinteresowna albo nie istnieje. 

Święty Jan Paweł II o  MATKACH 

Przygotowała  na podstawie Encyklika „Evangelium vitae”,   
A.M.Trojanowska 

Nr 05/115 
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 Dawno temu żyło pokojowe plemię, zamieszkujące nizinę u stóp An-
dów. Pewnego dnia groźna banda rozbójników, ukrywających się w grocie 
wśród wysokich gór, zaatakowała jego osadę. Wśród łupów znalazło się dziec-
ko jednej z rodzin nizinnego plemienia , zbójcy uprowadzili je w góry. Ludzie 
z nizin nie wiedzieli, jak pokonać góry. Nie znali szlaków używanych przez 
ludzi z gór, nie potrafili ich odnaleźć ani odszukać ich śladów na górskich dro-
gach.  Mimo to wysłali grupę swoich najlepszych wojowników, aby udali się 
w góry i przyprowadzili dziecko do domu. Ludzie ci próbowali się wspinać 
najpierw w jeden sposób, później w inny. Po wielu dniach i wysiłkach udało 
im się podejść zaledwie kilkaset metrów wzwyż. Czując swą całkowitą bez-
silność, ludzie z nizin uznali się za pokonanych i zaczęli przygotowania do 
powrotu do osady w dole. Kiedy już wracali, ujrzeli matkę dziecka, zmierzają-
cą w ich kierunku. Zorientowali się, że schodzi z gór, na które nie udało im się 
wspiąć. A potem zobaczyli, że niesie ona na plecach dziecko. Jak jej się to 
udało? Jeden z członków pozdrowił ją i powiedział:- Nie udało się nam wspiąć 
na te góry. Jak ty dokonałaś tego, czego nie potrafiliśmy my, najsilniejsi męż-
czyźni z osady? 

 Kobieta, wzruszając ramionami, rzekła: - To nie było wasze dziecko. 
 Któregoś wieczoru, gdy mamusia przygotowywała kolację, jedenastolet-

ni syn stanął w kuchni, trzymając w ręku kartkę. Z oficjalną miną dziecko po-
dało kartkę matce, która wytarła sobie ręce w fartuch i przeczytała, co było 
napisane: 
- za wyrwanie chwastów na ścieżce: 5 złotych; 
- za uporządkowanie mojego pokoju: 10 złotych; 
- za kupienie mleka: 1 złoty; 
- za pilnowanie siostrzyczki (3 popołudnia): 15 złotych; 
- za otrzymanie dwukrotnie najlepszego stopnia: 10 złotych; 
- za wyrzucanie śmieci co wieczór: 7 złotych. 
Razem: 48 złotych. 

Mama spojrzała czule w oczy syna. Jej umysł  był pełen  wspomnień. 
Wzięła długopis i na drugiej stronie kartki napisała: 
- Za noszenie ciebie w łonie przez 9 miesięcy: 0 złotych; 
- Za wszystkie noce spędzone przy twoim łóżku, gdy byłeś chory 0 złotych; 
- Za te wszystkie chwile pocieszania ciebie, gdy byłeś smutny 0 złotych; 
- Za wszystkie osuszone twoje łzy: 0 złotych; 
- Za to wszystko, czego ciebie nauczyłam dzień po dniu: 0 złotych; 
- Za wszystkie śniadania, obiady, kolacje, podwieczorki i śniadania do szkoły: 
0 złotych; 
- Za życie, które ci daję każdego dnia: 0 złotych. 

Życie jest wszystkim co posiadamy 

Przygotowała Beata Kapowicka 

Nr 05/115 
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cd z str 4 
Trzecie: «Przepraszam». W życiu popełniamy wiele błędów, tak wiele po-

myłek. A może jest tutaj ktoś, kto nigdy nie popełnił błędu? Niech podniesie rękę, 
jeżeli jest ktoś taki. Wszyscy je popełniamy! Wszyscy! Biblia mówi, że najbar-
dziej sprawiedliwy grzeszy siedem razy na dzień. Stąd konieczność używania 
tego prostego słowa: «przepraszam». Na ogół każdy z nas jest gotowy oskarżać 
drugiego i usprawiedliwiać samego siebie. Zaczęło się to od naszego ojca Adama, 
kiedy Bóg go pyta: «Adamie, czy ty zjadłeś ten owoc?». «Ja? Nie! To ona mi go 
dała!» Oskarżanie drugiego, żeby nie powiedzieć «przepraszam», «proszę o wy-
baczenie». To stara historia! To jest instynkt, który leży u źródła tak wielu nie-
szczęść. Nauczmy się uznawać nasze błędy i prosić o wybaczenie. «Przepraszam, 
że dziś podniosłem głos»; «przepraszam za spóźnienie», «za to, że w tym tygo-
dniu byłem taki milczący», «że mówiłem zbyt wiele, nigdy nie słuchając»; 
«wybacz, że zapomniałem», «przepraszam, byłem zdenerwowany i wyładowałem 
się na tobie». Wszyscy wiemy, że nie istnieje rodzina doskonała, ani doskonały 
mąż, ani doskonała żona. Nie mówiąc o doskonałej teściowej... Jesteśmy my, 
grzesznicy. Jezus, który dobrze nas zna, uczy nas pewnego sekretu: nigdy nie na-
leży kończyć dnia bez przeproszenia się, bez przywrócenia pokoju w naszym do-
mu, w naszej rodzinie. Może zdenerwowaliście się, może latały talerze, ale pro-
szę, pamiętajcie o tym, aby nigdy nie zakończyć dnia bez pojednania! To jest se-
kret pozwalający zachować miłość i czynić pokój. Nie trzeba pięknych mów. 
Czasami jeden gest i tak... wraca pokój. Jeśli kończysz dzień bez pojednania wte-
dy to, co nosisz w sobie, następnego dnia jest zimne i twarde, i trudniej jest się 
pogodzić. Kiedy przychodzą na audiencje lub na Mszę św. do Domu św. Marty 
starsze pary małżeńskie, które obchodzą 50-lecie małżeństwa, pytam: «Kto kogo 
znosił?» To piękne! Wszyscy patrzą na siebie, patrzą na mnie i mówią: 
«Obydwoje!» I to jest piękne! To jest piękne świadectwo! 

Żyć razem: «styl» życia małżeńskiego Nr 05/115 

Przygotowała na podstawie opoka.pl Magdalena Balska 
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Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej     Nr 05/115 

Ks. dr Janusz Wiśniewski 

Wizerunek Madonny Miłosierdzia namalo-
wany został na deskach dębowych techniką 
temperową. Obraz jest umieszczony na 
ścianie zewnętrznej, patrząc od strony mia-
sta. Na przeciwległej ścianie znajduje się 
duże okno, z którego widać starówkę (w 
Panu Tadeuszu brama zostaje obrócona). 
Autor obrazu nie jest znany.  
Obecnie postać Maryi zakrywa błyszcząca 
złotem sukienka. Widoczna jest tylko wy-
razista twarz i skrzyżowane na piersiach 
dłonie. Pod metalową sukienką Ostrobram-
ska Pani ubrana jest w czerwoną tunikę z 
podwiniętymi rękawami. Szyja okryta jest 
szalem, a głowa białą chustą. Całą postać 
okrywa zielonkawo-błękitny płaszcz zarzu-
cony na głowę i ramiona. Tło obrazu ma 
odcień brązu. 

 Na początku XVII wieku na Ostrej Bramie w Wilnie został wystawiony 
obraz Matki Boskiej. Szczególny kult wizerunku rozpoczął się po najeździe 
moskiewskim na Wilno w 1655. W 1671 lub 1672, z inicjatywy księdza Fran-
ciszka Kielczewskiego (znanego jako o. Karola od Ducha Świętego), zbudo-
wano przy bramie drewnianą kaplicę. Nie wiadomo dokładnie, kiedy został 
umieszczony w niej wizerunek Matki Boskiej. Świątynia spłonęła w 1711, a 
już w roku następnym odbudowano ją jako murowaną. Według legendy, obraz 
wyniósł z ognia młody zakonnik.  

 W okresie zaborów w Bramie Ostrobramskiej (oraz na ulicy pod nią) 
miały miejsce patriotyczne manifestacje, szczególnie w czasach powstania 
styczniowego. Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej stał się wówczas częścią 
polskiego ruchu niepodległościowego, wymierzonego przeciw rosyjskiemu 
zaborcy. Kult został spopularyzowany po wydaniu poematu Pan Tadeusz Ada-
ma Mickiewicza. Podmiot liryczny w inwokacji utworu kieruje słowa do Mat-
ki Boskiej Ostrobramskiej, prosząc ją o łaskę powrotu emigrantów do Polski: 
 Wizerunek Matki Miłosiernej około 1671 został zasłonięty srebrną, zło-
coną sukienką. Od 1849 charakterystyczną ozdobę obrazu stanowi wielki, od-
wrócony sierp srebrnego półksiężyca z wygrawerowanym napisem "Dzięki 
Tobie składam Matko Boska za wysłuchanie próśb moich, a proszę Cię, Matko 
Miłosierdzia, zachowaj mnie nadal w łasce i opiece Swojej Przenajświętszej 
W. I. J. 1849 roku" – wotum z 1849. /c.d.s.11/ 
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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 - piątki 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 05/115 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. MARY/Maryja,   2. FEMALE/ kobieta, 3. GODLY/ 
pobożny(a),   4. MOTHER/matka,  5. SANCTUARY/ Sanktuarium, 6. SAINT/
święty(a), 7. PRAYER/modlitwa  hasło: MADONNA/ Matka Boska 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 05/115 

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 

/c.d. s. 9/Choć nigdy nie był przymocowany do obrazu, tworzy z nim jednak 
optycznie jedność, pełniąc rolę wyrazistego akcentu zamykającego kompozy-
cję całości. Na całą kompozycję wizerunku Pani Ostrobramskiej składają się 
dwie korony (nałożona jedna na drugą). Korony są ze złoconego srebra, jedna 
barokowa dla Królowej Niebios, druga rokokowa dla Królowej Polski. 
 W roku 1927 Jan Rutkowski dokonał renowacji obrazu. 2 lipca 1927 
odbyła się koronacja Madonny, której dokonał metropolita warszawski, kardy-
nał Aleksander Kakowski. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Józef Pił-
sudski i Ignacy Mościcki. Do koronacji użyto nowych, sporządzonych ze złota 
koron, ufundowanych ze składek społecznych. Insygnia te zaginęły w czasie II 
wojny światowej.  

Zachęcam do przekazywania 1% od podatku na rzecz naszej parafii. Na stro-
nie internetowej podane są informacje potrzebne do wypełnienia PIT-u. Dzię-
kuję Fundacji Orlen Dar Serca za umożliwienie skorzystania z konta tej Fun-
dacji. Proszę tylko dobrze wypełnić wszystkie rubryki w picie: numeru KRS 
Fundacji: 0000037031 oraz celu szczegółowego: 84. Wszystkie otrzymane 
środki będą przekazane na budowę Domu Parafialnego. Dziękuję za pomoc.  

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii 5/6 
kwietnia br. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za przygotowanie i tak 
liczny udział w nabożeństwach. Obraz przybywał w naszej parafii 24 godziny. 
Dziękuję za przygotowanie tronu dla obrazu, zakup obrusu, świeczek, przygo-
towanie dekoracji drogi, którą jechał samochód - kaplica, dekoracji świątyni i 
kapliczek czy krzyży przydrożnych. Dziękuje OSP z Rogozina, chórowi 
„Eklezja”, KZR, ministrantom, obsłudze świątyni, siostrom zakonnym, p. ka-
techetce, nauczycielom, dyrekcji i uczniom SP z Rogozina, Urzędowi Gminy. 
Słowa podziękowania kieruję do ks. profesora Hieronima. Bez Państwa tak 
licznego zaangażowania nie byłoby tak pięknej Uroczystości - Nawiedzenia 
kopii Obrazu Matki Bożej jasnogórskiej. Bóg zapłać!!!! 

Bardzo dziękuj ę za zakup: państwu Stefańskim z Rogozina Paschału i kro-
pielniczki, chórowi Eklezja - Mszału, niektórym mieszkańcom Brochocinka - 
obrusu maryjnego. Panom J. Kwasiborskiemu i M. Misiak za ponowne zain-
stalowanie rzutnika, a panu R. Gralewskiemu za przemalowanie krzyża i in-
nym osobom za przygotowanie podstawy dla krzyża, zakup świeczek.  
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Nr 05/115 

Dzień 
     

Niedziela Dzie ń  
powszedni 

Terminy 

Nd. 1     VI NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św. przedstawienie o Miło-
sierdziu Bo żym 

1130 msza św., nabo żeństwo majowe  

Po.-Sob. 2-7   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Wt. 3  UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNY  

KRÓLOWEJ POLSKI 

930 msza św.  

1130 msza św., nabo żeństwo majowe  

Pi. 6  I PIĄTEK 1700  nabo żeństwo i spowied ź   

1800 msza św., nabo żeństwo majowe  

Nd. 8 WNIEBOWSTĄ-
PIENIE PAŃ-

SKIE 

 930 msza św.,   

1130 msza św., I KOMUNII ŚW.  

Po.-Sob. 9-14   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Pn. 9  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
STANISŁAWA BM. 
PATRON POLSKI I 

DIECEZJI PŁOCKIEJ 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Sob. 14  ŚW. MACIEJA  
APOSTOŁA 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 15 UROCZYSTOŚĆ 
ZESŁANIA DU-

CHA ŚW. 

 930 msza św.  

1130 msza św., nabo żeństwo majowe  

Pn. 16  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
ANDRZEJA BOBOLI  

PATRONA  
POLSKI 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Wt.-Sob. 17-21   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 22 UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ 

TRÓJCY 

 930 msza św.  

1130 msza św., nabo żeństwo majowe  

Pn.-Pi. 23-28   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 29   930 msza św.  
1130 msza św., OSP ROGOZINO 

Czw. 26 NAJŚWIĘTSZE 
CIAŁO I KREW 
CHRYSTUSA 

 930 msza św.  

1130 msza św., PROCESJA  

Pn.-Wt. 30-31   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

W dniach 9 - 11 zapraszamy dzieci pierwszokomunijne na BIAŁY TYDZIE Ń.   


