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Pismo bezpłatne  

 

Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry!  
Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!  

Musicie być mocni mocą wiary!  
Musicie być wierni!  

Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba  
niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.  
Musicie być mocni mocą nadziei,  

która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać 
Ducha Świętego!  

Musicie być mocni mocą miłości,  
która jest potężniejsza niż śmierć...  

Musicie być mocni miłością,  
która cierpliwa jest, łaskawa jest… 

Św. Jan Paweł II 
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Za nami kolejny etap działań   Funduszu Sołeckiego. Do końca września 
b.r. mieszkańcy gminy na zebraniach wiejskich musieli  określić, na jakie cele 
zostaną przeznaczone środki finansowe w ich miejscowościach w 2017 roku. 
Przez lata sołectwa funkcjonowały, otrzymując środki z budżetu gminy na swoje 
działania, ale w wielu miejscach ciężar i koszty organizacji życia w sołectwie 
opierały się na samych mieszkańcach, a ich potrzeby często pozostawały niezau-
ważone. Każde sołectwo jest inne,  jednak sam fakt, że potrzeby sołectw są lepiej 
słyszalne, a mieszkańcy pewniejsi siebie i bardziej świadomi swoich praw, jest 
dużym sukcesem.  

Fundusz sołecki to nasze pieniądze. Decyzja o tym, na co wydać pieniądze 
z funduszu , należy tylko do mieszkańców. Ich zdanie jest wiążące i nikt ich w 
podjęciu decyzji na zebraniu wiejskim zastąpić nie może. Fundusz sołecki to je-
dyne rozwiązanie w Polsce, w ramach którego o części budżetu gminy decydują 
bezpośrednio mieszkańcy, a ich wola zobowiązuje wójta do wpisania efektów 
owych decyzji do projektu budżetu.  W przypadku funduszu sołeckiego, jak i 
wszystkich innych publicznych budżetowych wydatków, każdy posiada konstytu-
cyjne prawo do sprawdzenia, jak urząd realizuje i wydatkuje fundusz. Każdy mo-
że zapytać o faktury, zamówienia usług, umowy podpisywane na wykonanie 
przedsięwzięć. Również każdy z nas może dowiedzieć się, jak i przez kogo podej-
mowane były decyzje o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki wią-
że się z ożywionymi dyskusjami, nawet ze sporami! Ale to właśnie dzięki takim 
rozmowom powstają pomysły rozwiązania problemów w sołectwie. Wreszcie jest 
się o co pospierać, i to nie tylko o to, na co wydać pieniądze, ale też o to, co jest 
w sołectwie ważne, jak chcemy rozwijać nasze sołectwo, kto odpowiada za drogi, 
chodniki, lampy, tereny zielone, kto musi utrzymać świetlicę itd. Nie ma nic waż-
niejszego, jak poszukiwanie odpowiedzi na pytania rodzące się w związku z funk-
cjonowaniem w przestrzeni publicznej. 
        Z pewnością fundusz sołecki nie rozwiąże wszystkich problemów sołectwa, 
ale jest szansą dla każdego z sołectw, dobrym punktem wyjścia do wspólnej dys-
kusji i organizowania się wokół ważnych dla nas spraw. Fundusz sołecki to pie-
niądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Jest 
wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. Za wy-
konanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada 
wójt. Kwota, jaką dysponuje sołectwo, jest bezpośrednio  uzależniona od liczby 
jego mieszkańców, a pula środków funduszu sołeckiego w  naszej gminie w roku 
2017 wyniesie 380 tysięcy złotych.   
Prawidłowo  wykonany przez gminę fundusz sołecki podlega zwrotowi przez bu-
dżet państwa w formie dotacji celowej nawet w 40 procentach wydatków wyko-
nanych w ramach tego funduszu.      cd str 3 

Spacerkiem po okolicy parafii ... 

Przygotował  Krzysztof Czerwiński 
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Spacerkiem po okolicy parafii ... 
Mieszkańcy Rogozina,  którzy, jak  się okazuje, z racji ilości mieszkań-

ców dysponują największą w gminie  kwotą 28 500 zł z puli funduszu, przed-
stawili  propozycje  do realizacji w 2017 r : m.in. modernizacja  kilku ulic , 
budowa chodników, ogrodzenie placu zabaw.  Wiadomo,  że potrzeb jest  wie-
le lecz  ograniczone do w/w kwoty środki funduszu nie pozwalają na wykona-
nie  w jego ramach  większej  inwestycji . Na przykład  położenie solidnego 
asfaltu na 300 metrowym  odcinku  ulicy Słonecznej  to kwota ok. 300 000 zł. 
Takie   przedsięwzięcia,  rzec można strategiczne, rozwijające infrastrukturę 
techniczną  w tej  podpłockiej  części  gminy   wymagają zrozumienia potrzeb,  
dobrej woli i  odpowiedzialnych decyzji większości  rady gminy.   

Braki   w infrastrukturze drogowej  w  samym tylko Rogozinie  są  
znaczne. Na  ponad 20 uliczek     jedyny fragment  nawierzchni asfaltowej  na  
drogach gminnych  znajduję się   tylko na odcinku ul . Słonecznej.  Wspo-
mnieć  tu  należy,  że środki na wykonanie asfaltu na tej ulicy  były  zabezpie-
czone w latach  ubiegłych w budżecie gminnym , jednak ostatecznie  radni  
przeznaczyli  je na inne cele.  Porównując,  to np. w Radzanowie jest  tylko 
kilka uliczek,  które nie mają asfaltu lub kostki brukowej..  

Wracając do   rozdysponowania środków funduszu, to zdecydowane  
poparcie zdobyła propozycja zgłoszona przez p. S. Trojanowskiego  i   Radę 
Sołecką dotycząca zagospodarowania  działek  gminnych o nr 120/2 ; 345/6 
znajdujących się  w centrum wsi;   jednej obok przystanku pomiędzy budyn-
kiem dawnej  gminy  a apteką oraz   drugiej  przy Domu Ludowym,  na której  
znajduje się plac zabaw.  Celem tej propozycji  jest  stworzenie szczegółowego 
planu  zagospodarowania tego terenu, a następnie urządzenie zieleni, chodni-
ków  tak,  by  mieszkańcy  mogli  bezpiecznie  w  przyjaznym otoczeniu spę-
dzić czas wolny.  Dotychczasowa „siłownia pod chmurką” wzbogaci się  przy-
szłym roku  o urządzenia do ćwiczeń aerobowych  dla starszych, na  placu za-
baw  przybędą nowe  zabawki  dla dzieci,  pojawią się chodniki ,  które zosta-
ną tak wykonane,  by można  było   na nich  wygodnie spacerować z wózkami 
dziecięcymi i jeździć na rolkach. 

 Także w innych miejscowościach odbyły się zebrania i tak ; w Stróżew-
ku kwotę 17 727 zł mieszkańcy  przeznaczyli  na modernizację kolejnego od-
cinka  drogi przez wieś  . Roboty będą polegały na położeniu  na drodze war-
stwy z asfaltu frezowanego. Mieszkańcy Starego  Boryszewa zdecydowali 
przeznaczyć kwotę 12 796 zł na zakup tłucznia i utwardzenie nim niewielkich 
odcinków dróg gminnych, podobnie w Brochocinku  kwota 9775 zł zostanie 
przeznaczona a zakup tłucznia z usługą wbudowania  w drogę w tej miejsco-
wości . 

Przygotował Krzysztof Czerwiński 

Nr 11/121 
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        Papież Franciszek-Nosimy nazwisko Boga 

Przygotowała na podstawie opoka.pl Magdalena Balska 

Nr 11/121 

 Obchodząc uroczystość Wszystkich Świętych odczuwamy szczególnie żywo 
rzeczywistość świętych obcowania, naszej wielkiej rodziny, składającej się z 

wszystkich członków Kościoła, zarówno nas, którzy jeszcze pielgrzymujemy na 
ziemi, jak i tych którzy już ją opuścili i odeszli do nieba. Jesteśmy wszyscy zjedno-

czeni, i to nazywa się «komunią świętych», to znaczy wspólnotą  
wszystkich ochrzczonych. 

 
W liturgii Księga Apokalipsy przywołuje istotną cechę świętych i mówi: są 

to osoby, które całkowicie należą do Boga. Ukazuje ich jako tłum «wybranych», 
odzianych w białe szaty i naznaczonych «pieczęcią Boga» (por. 7, 2-4. 9-14). 
Przez ten ostatni szczegół, wyrażony językiem alegorycznym, zostaje podkreślo-
ne, że święci należą do Boga w sposób pełny i wyłączny. A co oznacza nosić pie-
częć Boga we własnym życiu, być nią naznaczonym jako osoba? O tym mówi 
nam apostoł Jan: znaczy to, że w Jezusie Chrystusie staliśmy się naprawdę dzieć-
mi Bożymi (por. 1 J 3, 1-3). 

Czy jesteśmy świadomi tego wielkiego daru? Czy pamiętamy o tym, że w 
chrzcie św. otrzymaliśmy «pieczęć» naszego Ojca niebieskiego i staliśmy się Jego 
dziećmi? Mówiąc w sposób prosty: nosimy nazwisko Boga, ponieważ jesteśmy 
dziećmi Bożymi. W tym tkwi korzeń powołania do świętości! A święci, których 
wspominamy, to właśnie ci, którzy żyli łaską swojego chrztu, zachowali nienaru-
szoną «pieczęć», a postępując jak dzieci Boże, starają się naśladować Jezusa; a 
teraz dotarli do mety, ponieważ nareszcie «widzą Boga takim, jaki jest». 

Drugą cechą właściwą świętym jest to, że są oni wzorami do naśladowania. 
Zwróćmy uwagę: nie tylko ci kanonizowani, ale święci, by tak powiedzieć, 
«żyjący obok nas», którzy dzięki łasce Bożej starali się wcielać Ewangelię w 
swym codziennym życiu. Takich świętych spotykaliśmy także my. Powinniśmy 
być im wdzięczni, a przede wszystkim powinniśmy być wdzięczni Bogu, że nam 
ich dał, że postawił ich przy nas, jako żywe przykłady, zarażające sposobem życia 
i umierania w wierności Panu Jezusowi i Jego Ewangelii. 

Naśladowanie ich czynów miłości i miłosierdzia to po trosze jakby uwiecz-
nianie ich obecności na tym świecie. Te ewangeliczne czyny są jedynymi, które 
nie ulegają destrukcji śmierci: gest czułości, hojna pomoc, czas poświęcony na 
wysłuchanie, odwiedziny, dobre słowo, uśmiech... Te gesty mogą być w naszych 
oczach bez znaczenia, ale w oczach Boga są wieczne, gdyż miłość i współczucie 
są mocniejsze od śmierci. 

Niech Maryja Panna, Królowa Wszystkich Świętych, pomoże nam bardziej 
ufać Bożej łasce, abyśmy z zapałem podążali drogą świętości. Naszej Matce za-
wierzmy nasze codzienne zaangażowanie i prośmy Ją również o wstawiennictwo 
za naszymi drogimi zmarłymi, w głębokiej nadziei, że pewnego dnia spotkamy 
się wszyscy razem w chwalebnej wspólnocie nieba. 
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Uczymy się języków - angielski Nr 11/121 

Przygotowała Angelika Jezierska 

Świetlica Przystanek 
Od 2012 r. prowadzi zajęcia tematyczne, akcje charytatywne, wyjazdy 
plenerowe oraz tematyczne dla dzieci od lat 5-ciu w Rogozinie. Od 2016 
r. zapraszamy na spotkania w sobotę od 1100 do 1300 do Domu Kultury, 
dawna Remiza. Proponujemy zajęcia: plastyczne dla najmłodszych,  
gry planszowe, zajęcia z pielęgnacji urody,  zajęcia  teatralne. Zapisy 
pod nr tel. 602 396 920 lub osobiście podczas zajęć.  

1           U           

2       V               

3             W         

4                 T     

5         H       N     

6             D         

7       Z               

8           A       
    

 1. Złota pora roku (A)     

 2. Jedenasty miesiąc. (N)      

 3. "Nić" pajęcza. (C)     

 4. Dotkliwe zimno.(F)     

 5. Owoc lub kolor rudobrązowy. (C) 

 6. Niska temperatura.(C)     

 7. Bardzo drobny deszczyk. (D)   

 8.Pęd wyrastający z pnia drzewa. (B) 
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Od pierwszych wieków istnienia chrześcijaństwa znana jest i praktykowana 
modlitwa za zmarłych. „Dniem narodzin” dla nieba starożytni chrześcijanie nazy-
wali dzień zgonu i wspominali go uroczyście w modlitwach liturgicznych. Św. 
Augustyn opisując w „Wyznaniach” ostatnie chwile życia swej matki Moniki, 
przekazuje jej ostatnią wolę: "… ciało złóżcie gdziekolwiek będziecie; niech wam 
troska o nie nie sprawia kłopotu; o to was tylko proszę, abyście zawsze pamiętali 
o mnie przy ołtarzu Pańskim." (Księga 9, 11). We wczesnym średniowieczu 
wprowadzono zwyczaj odprawiania Mszy św. za zmarłych w trzecim, siódmym i 
trzydziestym dniu po pogrzebie oraz w rocznicę śmierci. Na przełomie VII i VIII 
w. zostało ułożone odpowiednie modlitwy za zmarłych. Zwyczaj modlitwy za 
zmarłych zapoczątkował św. Odilon, opat zakonu benedyktynów w Cluny we 
Francji, który żył na przełomie IX i X w. Nakazał w specjalnym rozporządzeniu 
(998 r.), aby pod wieczór 1 listopada odmówić modlitwy za zmarłych braci za-
konnych. Natomiast nazajutrz 2 listopada, wszyscy zakonnicy-kapłani mieli ofia-
rować Mszę św. za wszystkich zmarłych. Stopniowo zwyczaj ten  został przyjęty 
w całym Kościele powszechnym.  

Św. Jan Paweł II podkreśla, że: „Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych przypada jesienią. Otaczający nas świat przyrody przenika atmosfera 
przemijania. Stwarza ona okazję, aby w szczególny sposób przypomnieć sobie w 
modlitwie tych wszystkich, którzy kiedyś byli z nami, a teraz od nas odeszli. Mo-
dląc się za nich "… przekraczamy niejako granicę ich nieobecności, której zna-
kiem jest zimny grób i łączymy się z nimi tą wiarą, która prowadzi nas do domu 
Ojca. I temu Ojcu powtarzamy wraz z autorem Księgi Mądrości: "Panie, wszyst-
ko jest w Twojej mocy, a Ty miłujesz wszystko, co stworzyłeś (...). Miłujesz czło-
wieka, którego stworzyłeś na Twój obraz i odkupiłeś przez Krew Twojego Syna 
(...). Miłujesz człowieka..." (Watykan, 2 listopada 1980 r.).  
 Nie zapominajmy o modlitwie za naszych zmarłych. Ich odejście nie prze-
kreśliło naszej więzi z nimi. Oni nas tylko wyprzedzili w drodze do niebieskiej 
Ojczyzny. Oni żyją nowym życiem w domu Ojca, gdzie mieszkań jest wiele (por. 
J 14, 3). 

1 listopada Kościół oddaje chwałę im wszystkim, 
 świętym oficjalnie uznanym  
i tym nieznanym z imienia.  

W drugim świątecznym dniu,  
w Święto Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych,  

włączamy się w modlitwę w intencji tych,  
którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba. 

Modlitwa za zmarłych 

Przygotowała na podstawie: www.modlitwa.pl A.M.Trojanowska 
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Przeprowadzić się 
Ks. Jan Twardowski 
 Zosia lubiła odwiedzać babcię. Babcia była wysoka, siwa i miała na no-
sie rogowe, czarne okulary. Pewnego dnia babcia zdjęła z szafy stary album, 
położyła na stole i pokazała powklejane w nim fotografie. Najpierw pokazała 
fotografię samej siebie, wtedy, kiedy miała pięć lat. Zosia nigdy by babci ta-
kiej nie poznała. Jakie to dziwne – pomyślała – jak bardzo babcia się zmieniła. 
Siedemdziesiąt lat temu była dziewczynką chudą jak patyk, z kokardą na gło-
wie. Na innej fotografii w albumie Zosia zobaczyła swojego tatusia. Kiedy 
zrobiono zdjęcie, miał dwa lata. Dwuletni tatuś chodził na czworakach po pod-
łodze. Przeglądając fotografie, Zosia zwróciła uwagę na jedną z nich. Przedsta-
wiała starszą panią w dużym kapeluszu z piórem i parasolką w ręku.  
- To ciocia Wanda – powiedziała babcia.  
- Gdzie ona teraz jest? – zapytała Zosia. 
- Ciocia Wanda umarła, to znaczy przeprowadziła się do nieba. Kiedy ktoś 
przeprowadza się na inną ulicę albo do innego miasta – tłumaczyła babcia – to 
zabiera wszystkie rzeczy ze sobą. Jeżeli jednak ktoś przeprowadza się do nie-
ba, wszystko, co miał zostawia w mieszkaniu: szafę, łóżko,  radio, telewizor, 
stół, kredens, wszystkie szklanki, wszystkie filiżanki ze spodkami, telefon, 
widelce, łyżki, lampy, kapelusze, rękawiczki, zegarek, który chodził na ręku, 
wszystkie ręczniki, nawet szczoteczkę do zębów, którą się zawsze zabiera ze 
sobą przy przeprowadzce. 
 Ten, który przeprowadza się do nieba, wszystko zostawia na ziemi i na 
nowe miejsce zabiera tylko swoją duszę. Jaka ta dusza ważna! Nie można się z 
nią rozstać. Ten kto odchodzi z tego świata, cieszy się i boi, tak jakby leciał 
samolotem. Jezus do niego przychodzi i przeprowadza. On sam wie kiedy. 

Dzień zaduszny 

Wybrała B. Kapowicka 

Nr 11/121 

Takie ciche, ciche święto, 
Rozjarzone świeczkami, 

Dzień, w którym serce pozdrawia, 
Pamięta 

Tych, co rozstali się z nami. 
        Święto rozsnute mgliście  
Nad jesiennym, zadumanym światem, 
Gdy żywi zmarłym dobrą myśl wyślą, 

Zmiotą z grobu zeschłe liście, 
Położą kwiatek. 

 Hanna Łochocka 
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Przy okazji toczącej się dyskusji na temat zakazu handlu w niedziele nie-
mal ogłoszono niedzieli upadek. Podobno niedziela niczemu i nikomu nie służy, 
bo po prostu jest nam niepotrzebna. Definicja „świętowania" ma dwa wymiary. 
Jeden odnosi się wprost do nazwy: ten czas świętowania powinien służyć zwróce-
nia się do rzeczywistości świętej, lepszej. Drugi wymiar odnosi się do nas sa-
mych: ci, którzy świętują, zatrzymują się, by stworzyć inną, lepszą przestrzeń. W 
tym wymiarze człowiek nigdy nie jest sam, naturą świętowania jest bycie razem, 
dzielenie się radością. Pytanie oczywiście, na ile się w tym odnajdujemy. 

Jan Paweł II w „Liście o świętowaniu niedzieli", z 1999 r. pisał: „nasze 
kłopoty z zatracaniem umiejętności chrześcijańskiego świętowania wynikają z 
coraz większej dominacji konsumpcjonizmu. Zachwyciliśmy się tym, że w skle-
pach jest wszystko. Sklepy stały się bramą kolorowej, pachnącej, dającej obietni-
cę rzeczywistości. Sklepy, "markety przestały być zwykłymi miejscami zakupów 
i stały się „galeriami", w których można „wystylizować" włosy i paznokcie, zjeść 
w restauracji etc. Poczuć się po stu lepszym. Można więc mówić o pseudosakrali-
zacji miejsc, które są naprawdę bardzo przyziemna. Sfera przyziemna jest na-
szych oczach piękna i wyjątkowa, a więc stała się „święta", świąteczna".  

Sfera handlu, zwyczajności zaczęła korzystać z tego wszystko, co wcze-
śniej było dostępne i lubiane w … świątyniach. - W kościele czujemy zapach ka-
dzidła – w sklepie rozpylane są przeróżne zapachy. Słyszymy tam też, jak w ko-
ściele, muzykę, która kreuje atmosferę. A sprzedawcy - niegdyś zwykłych fartu-
chach, obecnie są pięknie ubrani. To pośrednicy między naszym portfelem a rze-
czywistością, za którą tęsknimy... I trudno się dziwić, że taka „lepsza" rzeczywi-
stość bezrefleksyjnie pociąga. Niektórzy sprowadzili więc przeżywanie czasu nie-
cnego do płaskiej konsumpcji, prostych rozrywek i „spędzenia", „zbycia" danego 
czasu. - Ale drugim, poważnym problemem związanym z niedzielą jest to, że po 
prostu nie potrafimy być razem. Niedziela była przez wieki dniem świętym, który 
przypominał o naszej wdzięczności wobec Pana Boga, pozwalał na spędzanie 
czasu z rodziną. Obecnie o to trudno, bo oddalamy się od siebie, rzadko widuje-
my. A relacje głębokie i namacalne - z bliskimi zastępuje często... smartfon. Je-
steśmy w kontakcie z całym światem, a trudno nam naprawdę porozmawiać z 
żoną czy dzieckiem  psycholodzy. Nie trzeba więc bronić niedzieli, lecz tego, co 
dobre w człowieku, a o czym współczesny człowiek zapomina: miłości, relacji, 
chęci bycia blisko sacrum. Jeśli obronimy te cechy, w sposób naturalny przywró-
cimy niedzieli jej znaczenie i rolę. 

Społeczeństwo konsumpcyjne czas dzieli nie tyle na codzienność i świę-
to, jak w kulturze chrześcijańskiej, ile na czas pracy i czas rozrywki. Dlatego 
ważniejszy niż niedziela staje się „weekend": okres rozciągnięty od piątkowego 
popołudnia do niedzielnej nocy, /ciąg dalszy s. 9/ 

Nowoczesne świętowanie niedzieli Nr 11/121 

Przygotował ks. Janusz Wiśniewski 
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Nowoczesne świętowanie niedzieli  Nr 11/121 

Przygotował na podstawie „Niedzieli” ks. Janusz Wiśniewski 

który - w przeciwieństwie do reżimu codziennej pracy - jest okresem swobo-
dy, relaksu bądź czasem dodatkowej pożytecznej aktywności - diagnozuje dr 
M. Rogaczewska, socjolog z UW. - Nawet niedzielna Msza Święta staje się 
coraz częściej problemem, ponieważ koliduje z wyjazdami, wycieczkami za 
miasto i innymi atrakcjami - dodaje. Dawna niedziela - czyli tradycyjnie długa 
poranna liturgia, po której następowały rodzinne spotkania, długie wspólne 
posiłki - została zredukowana do godziny szybkiej Mszy św., często bardzo 
późno wieczorem. Niedziela została zsekularyzowana, gdyż domowa i kościel-
na sfera są w życiu większości Polaków ściśle rozdzielone. Religia przynależy 
do murów kościoła, zaś dom, sklep, praca, podwórko - to są na ogół sfery 
świeckie, dalekie od sacrum. Socjolog proponuje - skoro rodziny lubią spędzać 
czas w sferze publicznej, to warto rozważyć np. otwarcie ogródków przypara-
fialnych, które byłyby czynne cały dzień, po Mszy św., aby można było tam 
napić się kawy i pobyć z innymi. Warto organizować rodzinne festyny para-
fialne, imprezy sportowe, potańcówki międzypokoleniowe. W ten sposób stop-
niowo można by nawracać wiernych na głębsze pojmowanie świętowania nie-
dzieli. Bo tak naprawdę chodzi tu o odnawianie i pogłębianie więzi, o ciesze-
nie się sobą.  

Inicjatywy, które wymienia dr Rogaczewska pojawiają się coraz czę-
ściej w wielu parafiach. U św. Anny w Warszawie raz w miesiącu wspólnie 
świętowana jest niedziela. Najpierw Eucharystia, potem wspólne zajęcia inte-
gracyjne, jakieś wycieczki czy warsztaty. Potem jest agapa i oczywiście... roz-
mowy. Natomiast w parafii p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów W Warsza-
wie raz w miesiącu po Mszy św. salki parafialne zapełniają się wiernymi. Do-
rośli uczestniczą we własnych spotkaniach - przy kawie, ciastku. Dzieci i mło-
dzież mają zorganizowany czas w salce tuż obok. Potem wszyscy świętują 
razem. W innej parafii powstał Teatr Rodzinny. Próby odbywają się właśnie w 
niedzielę, po Mszy św. i wspólnym śniadaniu. W niedzielę najważniejsze jest 
bycie razem. Do otwarcia się na siebie, zrozumienia, wytworzenie dobrych 
relacji świetnie nadaje się teatr, ponieważ samo pójście do kina z rodziną to 
bierne spędzanie czasu. To ktoś inny nas „zabawia". W teatrze buduje się rela-
cje - między małżonkami, rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi. 

Świat się zmienia. Jednak warto wypracować nowe, chrześcijańskie 
wzorce świętowania niedzieli. Do tego potrzebne jest również prawo i takie 
rozwiązania, by po prostu niedziela była czasem wolnym. Prawo kształtuje 
wybory i nasze działania. Warto też zadbać o to, by rodziny miały miejsce na 
miłe i pozytywne spędzenie czasu. Jeśli rodziny nie będą miały takiej alterna-
tywy, pojadą galerii handlowej, albo usiądą przed telewizorem, smartfonem. I 
znów każdy będzie w niedzielę... sam. 
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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 11/121 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. AUTUMN/jesień,   2. NOVEMBER/ listopad, 3. CO-
BWEB/ pajęczyna,   4.FROST/mróz,  5. CHESTNUT/ kasztan, 6. COLD/zimno, 
7. DRIZZLE/mżawka, 8. BRANCH/gałąź,   hasło: UMBRELLA/ parasol 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 11/121 

Ks. dr Janusz Wiśniewski /proboszcz/ 

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 

Serdecznie dziękuję Książnicy Płockiej za udostępnienie wystawy nt. 
„Henryk Sienkiewicz - życie i twórczość” . Słowa podziękowania kieruję do 
naszych parafian za transport i przygotowanie wystawy w świątyni.  

Serdecznie dziękuję za program poetycko - muzyczny pt. Św. Matka Teresa z 
Kalkuty - ikona Miłosierdzia  przygotowany przez młodzież gimnazjalną, 
starszą i okiekunów. Słowa podziękowania kieruje do Centrum Kultury i Spor-
tu w Radzanowie za pomoc i życzliwość okazywaną naszej parafii podczas 
wielu uroczystości.  

Bardzo proszę o dostarczenie do 6 listopada br. sklejonego obrazku Matki Bo-
żej z różańca do zakrystii, do Pani Katechetki lub do proboszcza. Poszczególne 
części obrazka otrzymywały dzieci podczas nabożeństwa różańcowego w ko-
ściele. 13 listopada br. podczas mszy św. o godz. 930 rozdanie nagród. 

Pragnę  podziękować za przekazaną wełnę  na ocieplenie dachu /państwu Ko-
sowskim i Sawicckim/. Zwracam się z prośbą do Szanownych Parafian o po-
moc w wykonaniu ocieplenia poddasza. Jest to praca mało skomplikowana i 
dlatego proszę o poświęcenie swojego czasu i wsparcie naszej wspólnej inwe-
stycji.  

Przypominam o modlitwie za naszych zmarłych – WYPOMINKI . Od  
4 grudnia br. będziemy się modlić za  osoby polecane w tym roku.  

Pragnę podziękować Kołu Żywego Różańca za przygotowanie i prowadzenie 
przez cały miesiąc październik różańca. Dziękuję za prowadzenie w okresie 
wiosenno - letnim Koronki do Miłosierdzia Bożego  w każdy dzień powsze-
dni o godz. 1500. Od 1 listopada br. kościół będzie zamknięty i tylko podczas 
liturgii będzie otwarty. Wdzięczny jestem także rodzicom, dziadkom i bab-
ciom za przyprowadzanie swoich dzieci na nasz wspólny różaniec. Był to 
piękny obraz, kiedy duża grupa dzieci regularnie modliła się na różańcu.  

Od listopada chciałbym  zaproponować, aby każdego 22 dnia miesiąca po 
wieczornej mszy św. było Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Nasza Pa-
tronka to sekretarka Bożego Miłosierdzia. Liturgia  miałaby charakter dzięk-
czynno-błgalny. Każdy może brać w nim udział. W kościele przy figurce 
Matki Bożej będzie skrzynka przeznaczona na prośby czy podziękowania do 
Boga za przyczyną św. Faustyny. Wszystkie intencje będą odczytane podczas 
nabożeństwa.  
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Nr 11/121 

Dzień    Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Wt.. 1 UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH  
ŚWIĘTYCH 

  

1800 msza św.   

Śr.. 2  WSPOMNIENIE 
WSZYSTKICH WIER-
NYCH ZMARŁYCH 

1800 msza św. 

Wt.-Sob. 3-5   1800 msze św.  

Pi. 4  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 wizyta u chorych  
/czwartek/ 
1700 nabożeństwo i spowiedź 
1800 msza św. 

Nd. 6 XXXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św.  

Pi. 11  ŚWIĘTO  
NIEPODLEGŁOŚCI 

1800 msza św. 

Po.-Sob. 7-12   1800 msze św.  

Nd. 13 XXXIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św. 

Po.-Sob. 14-19   1800 msze św.  

Nd. 20 UROCZYSTOŚĆ  
CHRYSTUSA, 

KRÓLA WSZECH-
ŚWIATA 

 930 msza św., spotkanie ro-
dziców dzieci I komunijnych, 
1130 msza św., spotkanie 
kandydatów do bierzmowa-
nia 

Po.-Sob.  21-26   1800 msze św.  

Nd. 27 I NIEDZIELA  
ADWENTU 

 930 msza św., spotkanie Koła 
Żywego Różańca 
1130 msza św.  

Pon.-Śr. 28-30   1800 msze św.  

Wt.  22  ŚW. CECYLII 1800 msza św. i nabo żeń-
stwo do Miłosierdzia Bożego 

20 listopada - ostatnia niedziela roku liturgicznego - Uroczystość Jezusa Chrystu-
sa, Króla Wszechświata. Ta Uroczystość ukazuje nam Królestwo Niebieskie.  
22 listopada - podczas Nabożeństwa będziemy dziękować i prosić dobrego Boga 
o Miłosierdzie Boże dla całego świata, naszej Ojczyzny, parafii i nas samych. 
Zapraszam  


