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Chciałem już zamknąć dzień... 
 

 

Chciałem już zamknąć dzień na klucz, 

Jak doczytaną księgę, 
Owinąć się czarną ciszą. 

I zasnąć na potęgę  
 

Aż tu za oknem wściekła zorza, 

Budząca radość i przestrach, 

Rozbłysła niczym pożar 

Wybuchła jak orkiestra  

 

Oto dzień nowy i świat nowy 

Tysiącem dziwów gra mi. 

Zerwałem się na równe nogi 

Przed wysokimi stanąłem schodami 
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Mieszkanie   na wsi to  bliskość natury, lecz na co dzień  nie dostrzegamy  

różnorodności fauny i flory  w naszym otoczeniu  . Natomiast gdy  na terenie 

użytkowanym  rolniczo   planuje się zabudowę,  bywa, że pojawiają się naukow-

cy, którzy dokładnie  analizują walory przyrodnicze terenu  i sugerują, czy go 

chronić, czy pozwolić na jego przekształcenie.  Tak właśnie było wiosną b.r.   na 

terenie  położonym w Rogozinie u źródeł rzeki Rosicy (okolice ul. Wiejskiej i 

Wspólnej). Doktor nauk biologicznych pani Danuta Pepłowska-Marczak przepro-

wadziła wnikliwą  ekspertyzę przyrodniczą dla potrzeb planu zagospodarowania 

przestrzennego, która w dużym skrócie przedstawia się następująco. 

Badany obszar  znajduje się na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronio-

nego Krajobrazu w dolinie Wisły. Jest to teren o charakterze rolniczym z luźną 
zabudową zagrodową,  mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową. Znajduje się 
tam niewielki fragment zadrzewienia,  podmokły szuwar oraz niewielka łąka ko-

śna ze sztucznym stawem kopanym. Większość działki to dobrze zachowane pa-

stwisko . Roślinność jest typowa dla tego typu siedlisk. Dominujące trawy, w 

tym: rajgras , kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, wyczyniec łąkowy, wiechli-

na , kostrzewa łąkowa . Miejscami płaty z turzycą pospolitą. Niewielkie po-

wierzchnie porośnięte babką lancetowatą i zwyczajną. Rośliny kwiatowe typowe 

dla pastwisk: ostrożeń polny, bluszczyk kurdybanek , firletka poszarpana , lucer-

na, krwawnik pospolity, wrotycz pospolity, podbiał lekarski, mniszek lekarski , 

świetlik łąkowy, rumianek pospolity, koniczyny: nerkowata i łąkowa , wyka pta-

sia , jaskier ostry i rozłogowy, przetacznik ożankowy, pięciornik gęsi  i rozłogo-

wy, tasznik pospolity oraz głowienka pospolita . Miejscami pokrzywa zwyczajna, 

szczaw zwyczajny i kędzierzawy . W części  działki, gdzie znajduje się zadrze-

wienie i zbiornik wodny, roślinność jest uboga, niewykształcony pas szuwarów, 

brak roślin zanurzonych i o liściach pływających. W strefie przybrzeżnej rosną 
pojedyncze turzyce błotne. Na brzegu stawu spotykamy pojedyncze olsze czarne. 

Bezpośrednio nad stawem rośnie inwazyjny gatunek obcy – niecierpek gruczoło-

waty. Na północ od zbiornika płynie ciek wodny. W tej drugiej części wykształci-

ła się typowa roślinność szuwarowa i nadwodna, niewykaszana. Pas szuwarów 

tworzą: pałka szerokolistna i tatarak zwyczajny . Pomiędzy nimi liczne rośliny 

kwiatowe: wierzbownica, wierzbówka kiprzyca , niezapominajka , kuklik zwy-

czajny, krwawnica pospolita, jaskier jadowity. Miejscami są większe płaty mięty, 

szczawiu kędzierzawego, żabieńca, babki wodnej, liczne turzyce i skrzyp bagien-

ny. Drzewostan w zadrzewieniu tworzą: olsza czarna , brzoza brodawkowata  i 

wierzba krucha . Ponadto rosną tam młode drzewa: osika , jesion wyniosły , lipa 

wąskolistna,  klon zwyczajny.   

cd str 3 

Spacerkiem po okolicy parafii ... 

Przygotował  Krzysztof Czerwiński 
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Spacerkiem po okolicy parafii ... 

W runie rosną: pokrzywa zwyczajna , psianka słodkogórz , wierzbówka 

kiprzyca , kosaciec żółty , kuklik zwyczajny, ziarnopłon wiosenny, podbiał 

lekarski, przytulia czepna , miejscami sity, skrzypy i trzcina pospolita . W za-

drzewieniu odnaleziono także gatunki obce: klon jesionolistny , lilak , niecier-

pek drobnokwiatowy  i nawłoć. Na terenie  nie stwierdzono gatunków chro-

nionych bezkręgowców. Jest to teren pastwiska wykorzystywanego naprze-

miennie kośno/wypasowo. Ze względu na intensywną gospodarkę rolną nie 

stanowi atrakcyjnego miejsca do bytowania owadów, a szczególnie rzadkich 

gatunków motyli. Podczas wizji  odnotowano jedynie kilka pospolitych gatun-

ków: zorzynek rzeżuchowiec , bielinek rzepnik , modraszek wieszczek , strzę-
potek ruczajnik . 

 Na glebie odnotowano pojedyncze ślady bytowania ssaków: otwory 

wejściowe do korytarzy norników  i kopce kretów. Kret jest gatunkiem chro-

nionym częściowo.  Ochronie podlegają jedynie osobniki znajdujące się poza 

terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, 

ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych.. W 

zbiorniku pobrano próby hydrobiologiczne. W trakcie analizy zebranego ma-

teriału stwierdzono jedynie pojedyncze larwy muchówek z rodziny ochotko-

watych, pluskwiaki z rodzaju nartnik , ślimaki z gatunku błotniarka jajowata,  

chrząszcze z rodziny kałużnicowatych : larwy jętek oraz larwy ważki: tężnicy 

wytwornej. Wszystko są to taksony pospolite w wodach przeżyźnionych, 

często okresowych. Bardzo mała liczba larw gatunków drapieżnych (ważek, 

chrząszczy) i dużych roślinożerców (chruściki) świadczy o niskiej wartości 

zbiornika dla bezkręgowców. Zapewne wynika to ze zbyt dużej trofii i możli-
wości zagniwania w okresie letnich upałów. 

Przygotował Krzysztof Czerwiński 

Nr 10/120 
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        Papież Franciszek-Droga prawdziwego szczęścia 

Przygotowała na podstawie .opoka.pl Magdalena Balska 

Nr 10/120 

 Jezus nauczał swoich uczniów i tłum zgromadzony na wzgórzu w pobliżu 

Jeziora Galilejskiego (Mt 5, 1-12). Słowa Pana, który zmartwychwstał i żyje, 

wskazują także nam, dzisiaj, drogę do osiągnięcia prawdziwego szczęścia, drogę, 
która prowadzi do nieba. Tę drogę trudno jest zrozumieć, ponieważ prowadzi pod 

prąd. 

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo nie-

bieskie». Jak może być szczęśliwa osoba uboga w sercu, dla której jedynym skar-

bem jest królestwo niebieskie. Ale powodem jest właśnie to: mając serce, które 

wyrzekło się i jest wolne od tak wielu rzeczy światowych, ta osoba jest 

«oczekiwana» w królestwie niebieskim. 

«Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni». Jak mo-

gą być szczęśliwi ci, którzy płaczą. A jednak, kto w życiu nigdy nie zaznał smut-

ku, niedostatku, cierpienia, nigdy nie pozna siły pocieszenia. Szczęśliwi natomiast 

mogą być ludzie, którzy potrafią się wzruszać, zdolni są odczuwać w sercu ból, 

jaki jest w ich życiu oraz w życiu innych. Oni będą szczęśliwi! Bowiem czuła 

ręka Boga Ojca pocieszy ich i pogłaszcze. 

«Błogosławieni cisi». A my, przeciwnie, jakże często jesteśmy niecierpli-

wi, nerwowi, zawsze skłonni do uskarżania się! W stosunku do innych mamy tak 

wiele roszczeń, ale kiedy nas dotyczą, reagujemy podnosząc głos, jak gdybyśmy 

byli panami świata. Taka jest droga Pana — droga łagodności i cierpliwości. Je-

zus przeszedł tę drogę: jako dziecko znosił prześladowanie i wygnanie; a potem, 

jako dorosły — oszczerstwa, podstępy, fałszywe oskarżenia w trybunale; a 

wszystko znosił z łagodnością. 
«Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni». Tak, ludzie, którzy mają silne poczucie sprawiedliwości, i to nie tylko 

co do innych, ale przede wszystkim w odniesieniu do siebie — oni zostaną zaspo-

kojeni, gdyż są gotowi przyjąć największą sprawiedliwość, tę, którą może dać 
tylko Bóg. 

A także «błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią». 

Szczęśliwi są ci, którzy umieją przebaczać, którzy mają miłosierdzie dla innych, 

którzy nie osądzają wszystkiego i wszystkich, ale starają się postawić w sytuacji 

drugiego człowieka. Przebaczenie jest czymś, czego wszyscy potrzebujemy, bez 

żadnego wyjątku. Dlatego na początku Mszy św. uznajemy się za takich, jacy 

jesteśmy, a mianowicie za grzesznych. A jeśli potrafimy przebaczać innym, tak 

jak o to prosimy dla nas samych, jesteśmy błogosławieni. Tak jak mówimy w Oj-

cze nasz: «Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowaj-

com». 

Drodzy bracia i siostry, taka jest droga świętości i taka sama jest droga 

szczęśliwości. Jest to droga, którą przeszedł Jezus, co więcej, On sam jest tą Dro-

gą: kto idzie z Nim i przechodzi przez Niego, wchodzi do życia wiecznego.  
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Uczymy się języków - angielski Nr 10/120 

Przygotowała Angelika Jezierska 

 
 

 

 

Świetlica Przystanek 
Od 2012 roku prowadzi zajęcia tematyczne, akcje charytatywne, 

wyjazdy plenerowe oraz tematyczne dla dzieci od lat 5-ciu  

w Rogozinie przy  ulicy Mazowieckiej 57.   

 

Proponujemy zapisy na: : 

naukę gry w szachy, zajęcia plastyczne dla najmłodszych,  na-

ukę języka angielskiego, zajęcia z pielęgnacji urody,  zajęcia  

teatralne; pod nr tel. 602 396 920 lub osobiście w kancelarii 

parafii. 

1      R             

2         U           

3     V             S 

4         U           

5   H           Y     

6           D         

1. Woda z chmur. (R) 
              

2. Opiekuje się pacjentami. (N)              

3. Posiadają je  też warzywa i owoce. (V)         

4. Towarzyszy zapaleniu górnych dróg oddechowych.(C)     

5. Kupimy tam lekarstwa. (P)             

6. Może być lekki lub porwisty.(W)           
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 Karol Józef Wojtyła urodził się w Wadowi-

cach 18 maja 1920 r., został wybrany na Stolicę 
Piotrową 16 października 1978 r. Przyszedł na 

świat w rodzinie Karola i Emilii z Kaczorowskich 

Wojtyłów. W wieku 9 lat stracił matkę, starszy brat 

Edmund zmarł w 1932 r., a ojciec, oficer Wojska 

Polskiego, w roku 1941. Mając 9 lat przyjął pierw-

szą Komunię świętą, a wieku lat 18 otrzymał sakra-

ment bierzmowania. W 1938 r. po ukończeniu na-

uki w liceum wadowickim rozpoczął studia na  Uniwersytetu Jagiellońskiego.   

Po zajęciu Krakowa przez niemieckie wojska i zamknięciu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego jesienią 1939 r., młody Karol, dla uniknięcia deportacji do Nie-

miec, pracował najpierw w kamieniołomach, a potem w fabryce chemicznej 

Solvay w latach 1940/1944. Odpowiadając na rodzące się powołanie do kapłań-
stwa, od 1942 r. pobierał naukę w tajnych kursach formacyjnych przy seminarium 

krakowskim, prowadzonym przez kard. Adama Stefana Sapiehę. Równocześnie 

był jednym z organizatorów tajnego „Teatru Rapsodycznego”. Otrzymał święce-

nia kapłańskie w Krakowie 1 listopada 1946 r., a następnie został wysłany do 

Rzymu na dalsze studia, które w 1948 r. ukończył pisząc dysertację na temat wia-

ry w dziełach św. Jana od Krzyża. W tym okresie, w czasie wakacji posługiwał 

duszpastersko wśród emigrantów polskich we Francji, Belgii i Holandii.   

W 1948 r. powrócił do Polski, gdzie pracował najpierw w parafii Niegowić, 
a potem jako duszpasterz akademicki w Krakowie do 1951 r. Od roku 1953 wy-

kładał teologię moralną i etykę na Wydziału Teologicznego KUL.  

Papież Pius XII mianował go 4 lipca 1958 r. biskupem pomocniczym w 

Krakowie, a 13 stycznia 1964 r. Paweł VI mianował go arcybiskupem krakow-

skim, a 26 czerwca 1967 r. otrzymał godność kardynalską. Uczestniczył w pra-

cach Soboru Watykańskiego II (1962-1965).  

Został  wybrany papieżem 16 października 1978 r. Jako papież odbył 146 

wizyt duszpasterskich we Włoszech a jako biskup Rzymu odwiedził 317 z 332 

parafii rzymskich. Odbył 104 podróże apostolskie, które są przejawem jego pa-

sterskiej troski o Kościół Powszechny. Za jego pontyfikatu opublikowano: 14 

encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apo-

stolskich. Jako papież napisał 5 książek. W dniu 13 maja 1981 roku dokonano na 

Placu św. Piotra nieudanego zamachu na jego życie. Uratowany macierzyńską 
opieką Matki Bożej Fatymskiej, szybko przebaczył zamachowcowi i powrócił do 

zajęć duszpasterskich. 

Zmarł w sobotę 2 kwietnia 2005 r. o godz. 2137, w wigilię Niedzieli Święta 

Bożego Miłosierdzia, które ustanowił. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na 

Placu Świętego Piotra 8 kwietnia.   

Św. Jan Paweł II 

Przygotowała na podstawie opoka.pl  A.M.Trojanowska 

Nr 10/120 
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Św. Faustyna należy do grona najbar-

dziej znanych i lubianych świętych 

oraz największych mistyków w historii 

Kościoła. Urodziła się 25 VIII 1905 r. 

we wsi Głogowiec w rodzinie Stanisła-

wa i Marianny Kowalskich. W wieku 9 

lat przystąpiła do pierwszej Komunii 

świętej. Do szkoły chodziła niecałe trzy 

lata, a potem poszła na służbę do za-

możnych rodzin w Aleksandrowie 

Łódzkim i Łodzi. Od siódmego roku 

życia odczuwała wezwanie do służby Bożej, ale rodzice nie wyrażali zgody na 

jej wstąpienie do klasztoru. W lipcu 1924 r. wyjechała do Warszawy, by szu-

kać miejsca w klasztorze. Przez rok pracowała  jeszcze  jako  pomoc  domo-

wa,  by  zarobić  na  skromny posag. 1 VIII 1925 r. wstąpiła do Zgromadzenia 

Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. 

 W tym Zgromadzeniu przeżyła 13 lat przebywając w wielu domach, 

najdłużej w Krakowie, Warszawie, Płocku i Wilnie, pełniąc obowiązki kuchar-

ki, sprzedawczyni w sklepie z pieczywem, ogrodniczki i furtianki. Chorowała 

na gruźlicę  płuc i przewodu  pokarmowego. Większe cierpienia od tych, które 

niosła gruźlica, znosiła jako dobrowolna ofiara za grzeszników i apostołka 

Bożego Miłosierdzia. Doświadczyła też wielu nadzwyczajnych łask: objawień, 
ekstaz, daru bilokacji, ukrytych stygmatów, czytania w duszach ludzkich, mi-

stycznych zrękowin i zaślubin. 

 Zasadniczym zadaniem Siostry Faustyny było przekazanie Kościołowi i 

światu orędzia Miłosierdzia, które jest przypomnieniem biblijnej prawdy o 

miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka, wezwaniem do zawierzenia 

Mu swego życia i czynnej miłości wobec bliźnich. Jezus nie tylko ukazał jej 

głębię swego miłosierdzia, ale także przekazał nowe formy kultu: obraz z pod-

pisem Jezu, ufam Tobie, święto Miłosierdzia, Koronkę do Miłosierdzia Boże-

go i modlitwę w chwili Jego konania na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia. 

Do każdej z nich, a także do głoszenia orędzia Miłosierdzia przywiązał wielkie 

obietnice pod warunkiem troski o postawę zaufania Bogu, czyli pełnienia Jego 

woli, oraz świadczenia miłosierdzia bliźnim. 

 Siostra Faustyna zmarła 5 X 1938 r. w klasztorze w Krakowie-

Łagiewnikach mając zaledwie 33 lata. 18 IV 1993 r. Jan Paweł II wyniósł ją 
do chwały ołtarzy, a 30 IV 2000 r. zaliczył do grona świętych Kościoła. Jej 

relikwie znajdują się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-

Łagiewnikach.  

Św. Faustyna - Patronka Parafii  

Przygotował na podstawie www.faustyna.pl ks. J.Wiśniewski 

Nr 10/120 
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Czasem jedno dobrze zadane pytanie może zmienić całe życie… 

  

Owca 

 Pewna owca, natychmiast jak tylko została stworzona, zorientowała się, że 

jest najsłabszą ze zwierząt. Żyła z nieustannym biciem serca, bała się, że zostanie 

zaatakowana przez innych, mocniejszych i bardziej agresywnych. Nie potrafiła 

bronić się w żaden sposób. 

Powróciła więc do Stwórcy, aby wypowiedzieć przed Nim wszystkie swoje 

obawy. 

„Czy mam wyposażyć cię w coś, co pozwoliłoby ci się bronić?”- zapytał ją 
z czułością Pan Bóg. 

„Tak” - poprosiła owca. 

„A co byś powiedziała o ostrych zębach?” 

Owca pokręciła głową: „W jaki sposób będę mogła skubać delikatną tra-

wę? A poza tym zaczęto by mówić, że jestem rozbójniczką”. 

„Czy chciałabyś mieć wielkie pazury?” 

„Ach, nie. Wtedy zaczęłabym je używać do niezbyt mądrych celów…” 

„Mógłbym wstrzyknąć do twojego języka jakiś jad”- kontynuował cierpli-

wie Pan Bóg. 

„Nie ma o tym mowy. Byłabym przez wszystkich nienawidzona i pogar-

dzana jak żmija”. 

mocnych rogach?” 

„Ach, nie. Nikt nie chciałby się ze mną bawić”. 

„Ale po to by się bronić, musisz mieć coś, co sprawi ból komuś, kto cię 
zaatakuje…” 

„Miałabym zadawać komuś ból? Nie, nie zrobię tego. Wolę już zostać taka 

jaka jestem…” 

  

Jako istoty ludzkie przestaliśmy zdawać sobie sprawę, że w pewnym sensie, 

tak samo jak małe zwierzęta, nie posiadamy grubej skóry, która by ochraniała 

nasze ciała ani też nie mamy ostrych zębów, by się nimi bronić. My, ludzie, nie 

możemy do obrony wykorzystywać zła, lecz zwracać uwagę na nasze człowieczeń-

stwo: możemy to czynić zarówno poprzez kochanie innych, jak i przyjmowanie ich 

miłości. 

To nie nasza siła dostarcza nam nocą ciepła, ale jedynie nasza czułość. To 

ona wyzwala w innych pragnienie przytulenia się do nas. Prawdziwą siłą człowie-

ka jest jego wrażliwość. 

  

Filozofia dla dużych i małych. Nr 10/120 

Przygotowała  na podst. O. Brenifiera Uczucia.  Beata Kapowicka 
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Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński /c.d./ Nr 10/120 

Przygotował SPK 

 Kiedy w 1939 r. wybuchła II wojna 

światowa, na polecenie biskupa ks. Wyszyń-

ski udał się do Lasek pod Warszawą. Z koń-

cem wojny, w roku 1945, wrócił do Wło-

cławka i zajął się odbudową zniszczonego 

Seminarium – został jego rektorem i redak-

torem tygodnika „Ład Boży”. Już rok póź-
niej papież Pius XII mianował go biskupem 

diecezji w Lublinie. Po śmierci zaś kardyna-

ła Hlonda, 22paździeddrnika 1948 r. Episko-

pat wybrał Go na arcybiskupa metropolitę 
Gniezna i Warszawy oraz prymasa Polski.  

 Lata pięćdziesiąte były dla Kościoła 

w Polsce okresem dramatycznych prześlado-

wań ze strony władz komunistycznych. Sta-

linizm zakładał zniszczenie kościelnego au-

torytetu i pozycji. Prymas Wyszyński zdecydował się na zawarcie tzw. Poro-

zumienia, które zostało podpisane 14 lutego 1950 r. przez Episkopat Polski i 

władze państwowe. Regulowało ono sytuację prawną Kościoła w Polsce. Jed-

nak już w maju Sejm uchwalił ustawę i konfiskacie dóbr kościelnych i zakon-

nych, łamiąc tym samym postanowienia porozumienia.  

 W 1953 r., kiedy episkopat sprzeciwił się ingerencji państwa w obsadza-

nie stanowisk biskupich, zaczęły się masowe internowania kapłanów. Ich ofia-

rą padł również Prymas, który w listopadzie 1952 r. został Kardynałem. 25 

września 1953 r. osadzono Go najpierw w więzieniu koło Grudziądza, potem 

kolejno w klasztorach w Stoczku Warmińskim Prudniku koło Opola i w Ko-

mańczy w Bieszczadach. Uwolniono Prymasa dopiero 26 października 1956 r. 

W klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy za namową Marii Okońskiej 

napisał tekst ślubów narodowych, które miały być odnowieniem królewskich 

Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza w ich 300. rocznice. 26 sierpnia 1956 r. 

półtoramilionowej rzeszy pielgrzymów zabranych na Jasnej Górze odczytał je 

bp. Michał Klepacz pełniący obowiązki przewodniczącego episkopatu Polski.  

Kiedy powstawała Solidarność, prymas Stefan Wyszyński zatroskany o dobro 

ludzi i pokój w kraju wzywał zarówno komunistyczny rząd, jak i strajkujących 

do odpowiedzialności za swoje czyny. 22 maja 1981 r. prymas wystąpił pu-

blicznie ostatnio raz, otwierając obrady Rady Stałej Episkopatu polski. Zmarł 

sześc. dni później na chrobre nowotworową 28 maja w uroczystość Wniebo-

wstąpienia Pańskiego. W 1986 r. rozpoczęto proces beatyfikacyjny Sługi boże-

go Stefana Kardynała Wyszyńskiego z inicjatywy papieża Jana Pawła II.  
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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. 1800 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni - godz. 1500 /w 

okresie letnim: marzec - 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 i środę) 
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 10/120 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. RAIN/deszcz, 2. NURSE/ pielęgniarka, 3. VITA-

MINS/ witaminy, 4.COUGH/kaszel, 5. PHARMACY/ apteka, 6. WIND/wiatr, 7 

hasło: AUTUMN/ jesień 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 10/120 

Ks. dr Janusz Wiśniewski, proboszcz 

Redaguje zespół.  

Adres do korespondencji:  

Paraf ia  św. Faus tyny Apos to łki  Mi łos ierdzia  Bożego ,  

ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 

Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

Modlitwa o Beatyfikację Stefana kardynała Wyszyńskiego 
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci po-

wołujesz ciągle nowych, apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. 
Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kar-

dynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.  

       Boże, Źródło wszelkiej świętości, spraw prosimy Cię, aby Kościół zali-

czył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite 

oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które 

znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo miłował Kościół Twojego Syna, 

jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i 

praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.  

       Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszyst-

ko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w 

obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, 

uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.  

       Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem Stefana Kar-

dynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę...  

Władze kościelne wyraziły zgodę i zachęcają do odmawiania prywatnie modlitwy.  

Rozpoczynamy już kolejny etap przygotowań do I Komunii św. i sakramentu 

bierzmowania. I Komunia św. odbędzie się 6 V 2017 r.  

o godz. 930. Kandydaci do bierzmowania przystąpią do sakramentu w 2018 r. 

Bardzo zachęcam, abyśmy poważnie potraktowali ten czas. Dla rodziców dzie-

ci komunijnych jest to czas refleksji nad wychowaniem dzieci, kształtowania 

charakteru i zdobywanie wiedzy religijnej. Zapraszam rodziców dzieci od I 

Komunii św. na spotkanie 16 X 2016 r. po mszy św. o godz. 930, a rodziców i 

kandydatów do sakramentu bierzmowania na Msze św. 1130 w dniu 16 X br., a 

potem na spotkanie. Wykorzystajmy dobrze okres  przygotowania, jako mój 

osobisty kontakt z Przyjacielem - z  Chrystusem.  

Odpust parafialny ku czci św. Faustyny - patronki naszej parafii odbędzie się 
9 października 2016 r. Uroczysta msza św. o godz. 1130 odprawi i kazanie wy-

głosi ks. kan. Jan Kozłowski, pracownik Archiwum w Płocku. Zapraszam 

wszystkich parafian i gości  do udziału w nabożeństwie.  
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Nr 10/120 

Różaniec (z łac. rosarium, ogród różany) – nazwa modlitwy chrześcijańskiej, 

obdarzonej przez Kościół szczególnym znaczeniem duchowym i błogosławień-
stwem. Zapraszamy codziennie przez cały miesiąc na wspólną modlitwę różańco-

wą do kościoła na godz. 1730, szczególnie w poniedziałek i środa dzieci. Poprzez 

wspólną modlitwę będziemy poznawać życie Matki Bożej.  

16 październik br. podczas mszy św. usłyszymy pogram słowo-muzyczny po-

święcony św. Matce Teresie z Kalkuty.  

Dzień    Niedziela Dzień  

powszedni  

Terminy 

Sob. 1   1730 różaniec  

1800 msze św.  

Nd. 2 XXVII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., różaniec 

Po.-
Sob. 

3-8   1730 różaniec  

1800 msze św.  

Pi.  2  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 odwiedziny chorych /czwartek/ 

1700 spowiedź i różaniec 

1800 msza św.  

Nd. 9 XXVIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

WSPOMNIENIE ŚW. 

FAUSTYNY 

930 msza św., poświęcenie ró-
żańców dla dzieci 

Pon.-
Sob 

10-
15 

  1730 różaniec   

1800 msze św.  

Nd. 16 XXIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla 
rodziców dzieci komunijnych 

1130 msza św., spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowania 

Po.-
Sob. 

17-22   1730 różaniec  

1800 msze św.  

Nd. 23 XXX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 

1130 msza św., różaniec 

Po.-

Sob. 

24-29   1730 różaniec  

1800 msze św.  

Nd. 30 XXXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 

1130 msza św., różaniec 

Pon. 31   1730 różaniec  

1800 msze św.  


