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Dajcie dzieciom słońce 
 

Kiedy dziecko śpiewa – śpiewa cały świat. 
Cały świat piosenką jest, śpiewa kot i śpiewa pies, 

ptak na niebie, wiatr na drzewie, świerszcz na łące… 
Nawet kiedy pada deszcz, to ten deszczyk śpiewa też, 

że po deszczu, że po deszczu będzie słońce. 
 

Kiedy dziecko tańczy – tańczy cały świat. 
Z rudym kundlem czarny kot, drzewa z niebem, z ziemią płot, 

ptak z obłokiem, wiatr z motylem, świerszcz na łące… 
Cały świat ma tyle lat, ile dzieci mają lat, 
te dzieciaki, co do tańca wzięły słońce. 

 
Kiedy dziecko płacze – płacze cały świat.  

Kot ma oczy pełne łez, na podwórku płacze pies, 
wiatr w kominie, mysz pod miotłą, świerszcz na łące. 

O, jak słono od tych łez, nawet cukier słony jest, 
o, jak ciemno, o jak zimno – gdzie jest słońce?  

 
Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było, 

Dajcie dzieciom słońce, dajcie dzieciom miłość. 
Dajcie dzieciom słońce, całe słońce z nieba, 
Żeby mogły tańczyć, mogły śpiewać. 
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 Jadwiga interesowała się lite-
raturą i sztuką. Zapewne nie mogło 
było inaczej, gdyż do jej ojca  do 
domu w Belwederze czy Sulejówku 
przychodzili niepospolici i wybitni 
ludzie, a jej krewnym był m.in. Sta-
nisław Witkiewicz (Witkacy). Do-
rastała w gorących czasach – gdy 
skończyła trzy miesiące, jej tata Jó-
zef zdobył Kijów. Gdy miała pół 
roku, ojciec wygrał Bitwę War-
szawską, a gdy sześć lat – przepro-

wadził zamach stanu i przejął władzę w Polsce. Wraz ze swą siostrą były 
najpopularniejszymi dziećmi w okresie II Rzeczypospolitej. Każdy w Pol-
sce wiedział, kim są Wanda i Jagódka. W 1928r zostały nawet matkami 
chrzestnymi jednych z pierwszych polskich statków pasażerskich: 
„Wandy” i „Jadwigi”.  Kiedy Jadzia miała 12 lat, odkryła swą życiową pa-
sję – lotnictwo. Zaczęło się od wykonywania modeli, później chciała stu-
diować aeronautykę. Ta pasja niezwykle ją wciągnęła. Już jako  17-latka w 
1937 odbyła pierwsze „skoki” w powietrzu. Latać samodzielnie zaczęła 
rok później i latem 1939 jako najmłodsza w Polsce posiadaczka licencji 
szybowcowej kategorii D leciała już na szybowcu pięć godzin – z Bezmie-
chowej w Bieszczadach do Łukowa na Podlasiu. Pisała o tym ówczesna 
prasa, bo to była córka Marszałka... 

Niemałą sensację wzbudziła panna Jagoda Piłsudska, gdy w 1939r 
przypadkowo lądowała na polach między Rogozinem i Gulczewem, moto-
szybowcem Bąk o drewnianej konstrukcji. Po wylądowaniu  otoczyła ją 
grupka młodzieży z Rogozina, która wiedziona ciekawością gromadnie 
przybiegła na  „lądowisko”, by z bliska obejrzeć Jagódkę. Trudno temu 
zdarzeniu nadać rangę historyczną, bardziej jest  to ciekawostka, ale warto 
o tym wspominać, by uświadomić sobie, co – w kontekście rozsądnego i 
spokojnego życia w owych czasach – wzbudzało wówczas szersze zainte-
resowanie mieszkańców gminnego Rogozina. 

 Życiorysem córki marszałka można by obdzielić kilka osób. Jadwi-
ga Piłsudska zamierzała rozpocząć studia na kierunku inżynierii lotniczej 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej.                  cd str 3 

Spacerkiem po okolicy parafii... 

Przygotował Krzysztof Czerwiński 
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Spacerkiem po okolicy parafii... 
Jednak jej pokoleniu (rówieśniczka JPII)  nie dane było planować 

sobie życia – Kolumbowie z rocznika 1920, jak w powieści Romana 
Bratnego, jeśli przeżyją, dopłyną nie tam, dokąd chcieli. Gdy wybuchła 
wojna 1 września 1939 roku, wraz z matką i siostrą zgłosiła się do po-
mocy w stacji ratunkowej PCK na Pradze, potem razem przez Rygę i 
Sztokholm dotarły do Londynu i tu wkrótce rozpoczęła studia na wy-
dziale architektury Uniwersytetu Cambridge. W 1942 r. po wielkich sta-
raniach została przyjęta do Air Transport Auxiliary, organizacji zajmu-
jącej się rozprowadzaniem wyprodukowanych lub wyremontowanych 
samolotów z fabryk i warsztatów na lotniska RAF.  

Po odejściu z ATA podjęła przerwane studia, tym razem w Pol-
skiej Szkole Architektury przy Uniwersytecie w Liverpoolu. Studiowała 
także urbanistykę i socjologię. Pod koniec 1944 r. poślubiła kpt. A. Ja-
raczewskiego, oficera Marynarki Wojennej. Po zakończeniu wojny po-
została w Londynie jako uchodźca polityczny, nie przyjmując brytyj-
skiego obywatelstwa. Początkowo projektowała domy, ale później, wraz 
z mężem, otworzyła niewielką firmę produkującą lampy i meble. Wraz 
z matką Aleksandrą Piłsudską oraz siostrą Wandą była zaangażowana w 
działalność polskiego wychodźstwa powojennego, wspierając działal-
ność Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie.  

Jesienią 1989 r. Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska wraz z rodziną 
wróciła do Polski i zamieszkała w Warszawie, gdzie założyli Fundację 
Rodziny Józefa Piłsudskiego. Fundacji udało się odzyskać dworek Mi-
lusin w Sulejówku i utworzyć Muzeum Józefa Piłsudskiego. Za 
„bohaterską postawę i męstwo wykazane podczas II wojny światowej, 
za wybitne zasługi w popularyzowaniu historii i tradycji Narodu Pol-
skiego” została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski. Zmarła w 2014r. Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska urzekała 
ciepłem, serdecznością i otwartością, potrafiła w piękny sposób łączyć 
różne role - patriotki, córki twórcy polskiej niepodległości, świadka tra-
gicznej historii swojego pokolenia.  

Była nie tylko córką sławnego ojca, jednego z najwybitniejszych 
Polaków, lecz także osobą z własnymi doświadczeniami, emocjami i 
osiągnięciami, była pomocna w odbudowie narodowej pamięci tak po-
trzebnej po latach niewoli, wojny i komunizmu. 

Przygotował Krzysztof Czerwiński 

Nr 06/116 
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Papież Franciszek, Jezus stawiał dzieci za przykład 

Przygotowała na podstawie .opoka.pl Magdalena Balska 

Nr 06/116 

 11 VII 2015 - Wizyta w szpitalu pediatrycznym «Ninos de Acosta Nu» w 
Asunción 

Drogie dzieci, chcę zadać wam pytanie, aby się przekonać, czy mi 
pomożecie. Powiedziano mi, że jesteście bardzo inteligentne, i to mnie za-
chęca.  
Czy Jezus kiedyś się zdenerwował?  
Czy pamiętacie, kiedy to było?  

Wiem, że to trudne pytanie, więc wam pomogę. To było wtedy, gdy 
nie pozwalano, aby dzieci zbliżyły się do Niego. Jest to jedyny raz w całej 
Ewangelii Marka, gdy użył on tego określenia (10, 13-15). Coś podobnego 
do naszego wyrażenia: oburzył się.  

Czy złościcie się czasami? Otóż w ten sam sposób zareagował Jezus, 
gdy nie pozwalano Mu być z dziećmi, z wami. Bardzo się oburzył. Dzieci 
należą do ulubieńców Jezusa. Nie znaczy to, że nie kochał On dorosłych, 
ale czuł się szczęśliwy, gdy mógł przebywać z nimi. Bardzo się cieszył z 
ich przyjaźni i towarzystwa. Ale nie tylko to, chciał mieć je przy sobie, a 
nawet więcej - stawiał je za przykład. Powiedział uczniom, że jeśli «nie 
staną się jak dzieci, nie wejdą do królestwa niebieskiego» (por. Mt 18, 3). 

Dzieci były oddalane, dorośli nie pozwalali im się zbliżać, ale Jezus 
je przywołał, przygarnął i postawił pośrodku, abyśmy wszyscy uczyli się 
być tacy jak one. Dzisiaj powiedziałby nam to samo. Patrzy na nas i mówi: 
uczcie się od nich. 

Mamy uczyć się od was - waszej ufności, radości, łagodności. Wa-
szej umiejętności walki i waszego męstwa. Waszej niezrównanej zdolności 
wytrzymałości. Jesteście bojownikami. A gdy ktoś ma przed sobą podob-
nych «wojowników», czuje się dumny. Czy to prawda, mamy? Czy to 
prawda, tatusiowie i dziadkowie? Patrzenie na was dodaje nam siły, zachę-
ca nas do bycia ufnymi, do dalszego życia. 

Nie zapominajmy, że Jezus jest blisko swych dzieci, Jest bardzo bli-
sko, w sercu. Nie wahajcie się Go prosić, nie wahajcie się rozmawiać z 
Nim, dzielić się z Nim swymi pytaniami i bólem. On jest zawsze, napraw-
dę zawsze, i nie dopuści, abyście upadli. 

A jednego jesteśmy pewni i jeszcze raz to potwierdzam. Tam, gdzie 
jest dziecko, jest także matka. Tam, gdzie jest Jezus, jest też Maryja. Pro-
śmy Ją, aby was ochraniała swym płaszczem, aby wstawiała się za wami i 
za waszymi rodzinami.  



 

 

1. Słodki przysmak dziecka(C) 
2. Jest nią gimnazjum. (S)    
3. Zdolny lub rozumny. (W)   
4. Kapitan James Cook .(E)   
5. Złoty, srebrny lub brązowy. (M) 
6. Synonim słowa- child.(B)   
7. Nie pluszowy.(B)     
8. Opiekunka dziecka. (N)   
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Uczymy się języków - angielski Nr 06/116 

Dziecko jest chodzącym cudem,  
jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym. 

św. Jan Paweł II 
 

1      C       Y 

2         O       

3           E     

4   X   L         

5                 

6   A     N       

7                 

8       N   Y   
  

Przygotowała Angelika Jezierska 
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– Księdzu, sznurowadło mi się rozwiązało, trzeba zawiązać! – przed laty 
zawołał mały chłopiec na widok jeszcze wtedy kardynała Karola Wojtyły.  
Ten rzucił teczkę i sznurówkę zawiązał. Taki był nasz wielki święty. 
 
  
 
 
 
 
 Dwadzieścia siedem lat niezwykłego pontyfikatu. Niezwykłego nie 
tylko ze względu na historyczne osiągnięcia św. Jana Pawła II i zmianę 
wizerunku Kościoła. Ale też na sposób bycia naszego papieża i wrażliwość 
na tych najmniejszych, którą miał od zawsze. Z dziećmi swoich przyjaciół 
uwielbiał spędzać czas, jeszcze zanim został papieżem. Gdy z Krakowa, 
gdzie urzędował, przyjeżdżał do stolicy, zatrzymywał się u sióstr urszula-
nek przy Wiślanej 2 (stąd też poleciał na konklawe w 1978 r., na którym 
został papieżem). I tam też często, mimo zmęczenia po podróży i licznych 
wykładach w Lubinie, rozmawiał z maluchami – bo na terenie klasztoru 
jest przedszkole. Spotkania z dziećmi dodawały mu energii.  
A do legendy przeszła już opowieść o sznurówce. Gdy mały chłopiec spo-
tkał na schodach w klasztorze urszulanek przyszłego papieża, odważnie 
pociągnął go za sutannę i zawołał: „Księdzu, zawiąż sznurowadło!”.  
 
„– Kardynał Wojtyła bez wahania się nachylił i zawiązał sznurówkę. Wła-
śnie w takich sytuacjach pokazywał wielkość swojej skromności” – wspo-
minała tę historię w ubiegłym roku w TVN siostra Janina Chmielińska, 
urszulanka z ul. Wiślanej w Warszawie. 
 Nie dziwi więc, że i potem – gdy już kardynał został papieżem – wy-
korzystywał każdą okazję, by tych ukochanych najmłodszych przytulać, 
błogosławić, rozmawiać z nimi, posyłać serdeczne uśmiechy, rozdawać 
buziaki. Za tę serdeczność tak kochały go maluchy. Lgnęły do niego jak do 
najukochańszego dziadka i ani trochę się go nie bały. A on kiedyś wy-
znał:„ „Największą radością papieskiego serca są dzieci. I największą tro-
ską serca papieża jest każde dziecko. I miłością serca papieża, tak jak Ser-
ca Jezusowego, jest dziecko”.” 

Taki był nasz papież - św. JP II - przyjaciel dzieci 

Przygotowała  na podstawie Fakt.pl,   A.M.Trojanowska 

Nr 06/116 
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Każdy mały czy duży człowiek ma prawo do tajemnic i marzeń 
 Małgosia Szafarska razem z całą rodziną segregowała jabłka na 

werandzie. Nie pomagała jednak zbyt długo. Włożyła do skrzynki zale-
dwie siedem owoców i wymknęła się do domu jak najcichsza myszka 
na świecie. 
- Jaka cudna! – pisnęła Małgosia, wyjmując broszkę z zamykanego na 
kluczyk drewnianego pudełka babci. – Tyle malutkich błyszczących 
kryształków w jednym miejscu! – zachwycała się. 
- Małgosiu… - powiedziała babcia, która nagle pojawiła się w pokoju. 
Było to chyba najsmutniejsze „Małgosiu” na świecie. 
- Teraz wyglądam jak najpiękniejsza księżniczka – ucieszyła się Małgo-
sia, kiedy założyła czerwoną sukienkę swojej mamy. 
- Wyglądasz bardzo ładnie – stwierdziła mama dziewczynki, wchodząc 
do swojej sypialni – ale gdy następnym razem będziesz chciała założyć 
moją sukienkę, chustkę czy sweterek, na przykład ten w motylki, naj-
pierw o to poproś. 
- Miś w pasiastym kubraczku z drewnianym guzikiem! – westchnęła 
Małgosia. – Marzyłam o nim już od wielu tygodni. Misiu, przytul się do 
mnie! 
- Córeczko, to miała być niespodzianka na twoje jutrzejsze urodziny! – 
zasmucił się tata, widząc córeczkę siedzącą obok szafki z misiem w ob-
jęciach. 
- Ale fajna maszyna! Niesamowite koło! I złota pasta! – zachwycała się 
Małgorzatka. – Te rzeczy muszą być bardzo stare. Wyglądają tak, jakby 
dawno nikt ich nie używał. 
- Małgosiu, ty mój kochany „domowy szperaczu”, zgubiłaś coś? – za-
wołał wesoło dziadek, kiedy wdrapał się na strych i zobaczył wnuczkę 
nurkującą w jego starym kufrze. (…) 
 Po południu mama zawołała: - Małgosiu, podwieczorek! Czeka-
my tylko na ciebie. Pospiesz się, bo będziemy jeść babeczki cynamono-
we i czytać list, który przysłała do ciebie Balbina. Przed chwilą przy-
niósł go listonosz. 
 - Chcecie przeczytać mój list?! – krzyknęła przerażona dziew-
czynka. 
Żartowaliśmy – odpowiedzieli wszyscy chórem. Wieczorem Małgosia 
dostała od rodziców szafkę z zielonymi szufladkami  

Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały …   

Przygotowała Beata Kapowicka 

Nr 06/116 
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 N i e d uż a 
(96 cm) figura 
Matki Bożej 
przedstawia mło-
dą dziewczynę, z 
rękami złożony-
mi na piersiach, 
oczekującą po-
tomstwa. Przy-
wiozła ją z Po-
znania Zofia Ko-
ścielecka, córka 
Mikołaja, funda-
tora kościoła, 
jako wotum za 
uratowanie nóg. 
Cudowna figura umieszczona jest w ołtarzu głównym, skonstruowanym na 
potrzeby koronacji, która odbyła się w 1755 r. Figurę Maryi posiada cha-
rakterystyczne wybrzuszenie, co spowodowało, że zaczęto je utożsamiać z 
brzemiennością. Matkę Bożą Skępską zaczęto nazywać Brzemienną. Licz-
ne wota otaczające tę figurę świadczą o żywym kulcie przybywających z 
Mazowsza, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej pątników. Jako pierwszą zorgani-
zowaną grupę pielgrzymów wymienia się przybyłą po raz pierwszy w 1608 
kompanię z Włocławka (pielgrzymuje ona do dziś). Najdłuższą trasę miała 
do pokonania kompania z warszawskiego kościoła św. Anny 
(pielgrzymowała do 1938). Świadczy to o ważności Skępego, jako ośrodka 
pielgrzymkowego.  

Apogeum kultu w sanktuarium przypadło na okres przed powsta-
niem styczniowym. A. Sławenko-Sławiński pisał w 1857: „Być w dawnej 
ziemi dobrzyńskiej, a nie odbyć pielgrzymki do Skępego, byłoby to samo 
co być w Rzymie i papieża nie widzieć”. Wraz z kasatą klasztoru w 1864 
ruch pielgrzymkowy uległ ograniczeniu. Miejscowa ludność na znak prote-
stu wobec polityki zaborcy przejawiającej się zamknięciem klasztoru za-
częła wówczas budować kapliczki z Maryją Skępską, która stała się sym-
bolem Polski, katolicyzmu, walki o wolność. Twórcy ludowi wyspecjalizo-
wali się natomiast właśnie w rzeźbieniu Madonny Skępskiej.  

Matka Boża Skępska Nr 06/116 

Przygotował ks. Janusz Wiśniewski 
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Wnętrze płockiej katedry /c.d./ Nr 06/116 

Przygotował Mariusz Misiak 

Ołtarz św. Stanisława Kostki 
 Prawa boczna nawa posiada dwa ołtarze. Idąc od prezbiterium 
pierwszy z nich jest poświęcony św. Stanisławowi Kostce, patronowi 
młodzieży, urodzonemu na Mazowszu w Rostkowie koło Przasnysza. 
Ołtarz został wykonany w 1909 roku w stylu neorenesansowym z mar-
murów: kieleckiego i kararyjskiego, a zaprojektował go Stefan Szyller. 
W nastawie ołtarza wykonano trzy nisze, w których umieszczono figury 
świętych. W niszy środkowej widzimy Maryję z Dzieciątkiem, ukazują-
cą się św. Stanisławowi, a w niszach bocznych św. Alojzego i św. Bar-
barę. Wydatki związane z budową ołtarza, w znacznej części, pokryła 
młodzież płocka.  
Ołtarz św. Teresy  
 Następnym jest ołtarz poświęcony św. Teresie od Dzieciątka Je-
zus. Wykonano go w Łodzi w 1930 r., natomiast umieszczona w nim 
płaskorzeźba patronki została sprowadzona z Włoch. Przywiezienie oł-
tarza do Płocka musiało się opóźniać, ponieważ ówczesny ordynariusz 
płocki, abp Antoni Julian Nowowiejski, w jednym  z listów do rodziny 
zmartwił się, że nie jest wiadome kiedy go dostarczą.  
Kaplice katedry 
 Bazylika katedralna posiada cztery kaplice boczne: Królewską, 
Najświętszego Sakramentu, św. Zygmunta i św. Rodziny. (…) 
Kaplica Królewska 
 Pierwszą z wymienionych kaplic katedralnych jest Kaplica Kró-
lewska. Jej nazwa nawiązuje do tego, że kaplica jest miejscem pochów-
ku władców Polski, Władysława Hermana i jego syna Bolesława Krzy-
woustego oraz innych książąt piastowskich, grzebanych w katedrze od 
XII do końca XV wieku. O pogrzebie Władysława Hermana, który od-
był się w płockiej katedrze, Gall Anonim pisał: „Zmarł zatem książę 
Władysław w podeszłym wieku i długą słabością złożony, a arcybiskup 
Marcin z kapelanami przez pięć dni w mieście Płocku odprawiał za nie-
go egzekwie, nie śmiejąc go pogrzebać przed przybyciem synów”. O 
pogrzebie Bolesława Krzywoustego, Jan Długosz przekazuje: 
„Przyjąwszy następnie wiatyk Zbawienia, zmarł najjaśniejszy książę, 
gorący obrońca umiłowanej ojczyzny. (…) Ciało jego, przewiezione do 
miasta Płocka, pochowano z należytym szacunkiem w katedrze płockiej 
razem z prochami ojca”.  
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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 06/116 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. CANDY/cukierek,   2. SCHOOL/ szkoła, 3. WISE/ mądry(a),   
4. EXPLORER/odkrywca,  5. MEDAL/ medal, 6. BAIRN/dziecko, 7. BEAR/niedźwiedź , 
8. NANNY/niania  hasło: CHILDREN/ dzieci 

Dzieci ze świetlicy Przystanek przygotowały sztukę teatralną pt. Św. Stanisław 
Kostka, która będzie wystawiona w kościele 19 czerwca br podczas obu mszy św. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian. 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 06/116 

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 

26 maja br. obchodziliśmy Uroczystość Ciała i Krwi Pana Jezusa czyli Boże 
Ciało. Serdecznie dziękuję naszym Gościom i Parafianom za tak liczny udział 
w procesji o godz. 1130. Wyrażam ogromna wdzięczność wszystkim, którzy 
przygotowywali ołtarze, OSP, asyście, chórowi, KZR, dzieciom komunijnym z 
klasy III, ministrantom, dziewczynki sypiące kwiatami, innym grupom para-
fialnym. Dziękuję Księdzu Profesorowi, naszym Szafarzom, Służbie Kościel-
nej, Państwu Chętkom z Brochocinka za posadzenie i pielęgnację krzewów 
wokoło świątyni.  Podziękowanie kieruję do osób, które zbierają i suszą kwia-
ty dla dziewczynek do sypania. Wszystkim Bóg zapłać 

25 czerwca  obędzie się X Święto Parafii .  
1000 - 1200 SPORTOWO RODZINNE ZAWODY /Orlik/ - zawody rodzinne  
 połączone ze wspólną zabawa.  
1200 - 1700 PLAŻA W ROGOZINIE /Dom Parafialny/ - w programie nauka 
 pływania dla dzieci w wieku 7 - 14 lat, basen dla dzieci,   
1500 - 1700 PREZENTACJA SŁUŻB MUNDUROWYCH /Dom Kultury,  
 ul. Strażacka/ 
1700 - 1830 MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA Z OKAZJI X-LECIA PARAFII  
 /kościół parafialny/, 45 osób przyjmie Sakrament Bierzmowania, który 
 udzieli ks. infułat prof. dr hab.. Wojciech Góralski 
1830 - 2200 WSPÓLNE GRYLOWANIE, spotkanie przy kościele, połączone 
 ze wspólną zabawą. Dzieci i rodzice komunijne - posadzenie magnolii.  

26 czerwca  
1130 - 1300 MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA - SREBRNE I ZŁOTE  
 JUBILEUSZE MAŁŹEŃSKIE /kościół parafialny/, po mszy św.  
 wspólne  spotkanie przy jubileuszowym torcie, 
1400 - 1600 RAJD ROWEROWY, drogi i dróżki wokół Rogozina 

2 lipca  
1000 - V FESTYWAL CHÓRÓW „CANTATE ROGOZINO 2016” /kościół 
 parafialny/  
Zapraszam chłopców od klasy II ze szkoły podstawowej do Służby Liturgicz-
nej. Od 2 lipca br. rozpoczynamy kurs dla ministrantów w kościele.  
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Nr 06/116 

 Nabożeństwo czerwcowe poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Modli-
twa odmawiana jest po wieczornej Mszy św. Pomysł nabożeństw wyszedł w XIX 
w. od Anieli de Sainte-Croix, francuskiej siostry zakonnej. Uważała, że skoro maj 
jest poświęcony Matce Bożej, to czerwiec należy ofiarować Sercu Jezusowemu. 
W Polsce nabożeństwa odmawiano od 1857, a Pius IX zatwierdził je jako oficjal-
ną modlitwę Kościoła w 1873 r. 

Dzień  Niedziela Dzie ń  Terminy 

Śr. 1   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Czw. 2   1600 odwiedziny u chorych  

1800 msza św.,   

Pi. 3  I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 spowiedź, nabożeństwo 
do Krwi Chrystusowej 

1800 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 5 X NIEDZIELA  
ZWYKŁA  

 930 msza św.  
1130 msza św., nabo żeństwo 
czerwcowe  

Po.-So. 6-11   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 12 XI NIEDZIELA  
ZWYKŁA  

 930 msza św.  
1130 msza św., nabo żeństwo 
czerwcowe  

Po.-So. 13-18   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 19 XII NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabo żeństwo 
czerwcowe,  

Po.-So. 20-25   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Pi. 24  UROCZYSTOŚĆ NARO-
DZENIA ŚW. JANA 

CHRZCICIELA 

1800 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe, zakończenie roku 
szkolnego 

Sob . 25  UROCZYSTOŚĆ  
ŚW. PIOTRA I PAWŁA 

ŚWIĘTO PARAFII  

1700 MSZA ŚW. BIERZMOWA-
NIE, 10-LECIE PARAFII   

Nd. 26 XIII  NIEDZIELA  
ZWYKŁA  

 930 msza św.  
1130 msza św., Małżeńskie 
Jubileusze  

Po.-Wt. 27-30   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 


