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Kapliczka na rozstajnych drogach 

Klęczę w twym zimnym mroku o kapliczko stara  

domku o czarnych gontach we mchowej okiści  

nad którym szemrze brzózek dukatowych gwara  

i głóg krwią się rumieni w złotym zgonie liści  

…  

 

W tobie święci się przecież nieustanna suma  

suma pól i wszech wiatru które w ciebie bije  

dzwoni jej kosa w dali a szepcze zaduma  

drzew, a pokłony biją zwiędłych kwiatów szyje  

suma której słuchają w krąg puszyste mlecze  

której słońce wrześniowe wielkim jest kapłanem  

a ofiara się spełnia gdy się żebrak zwlecze  

z dróg by złożywszy kule lec pod twym parkanem  

 

 

Klękam więc tu i składam w prostocie i ciszy  

ręce co chciały tyle a nic im nie dano  

a może Bóg kapliczki wyraźniej posłyszy  

modlitwę serca mego, smutną, zapłakaną -"  
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W marcu zagości w naszym kościele wystawa  pt. Napotkane przy drodze, 

łaski i wiary pełne… przygotowana przez Książnicę Płocką prezentująca kaplicz-

ki i krzyże przydrożne na licznych fotografiach, obrazach, w kolażach i rzeźbie. 

Przydrożne krzyże i kapliczki  możemy  spotkać wszędzie: na wsiach i ich 

skrajach, w ciszy leśnych duktów, na polach otoczone  zbożem, na łąkach  wśród 

polnych kwiatów, na skrzyżowaniach dróg i rozdrożach, w przydomowych ogro-

dach, nad rzeczkami i strumieniami. Jedne są skromne, proste, inne rozbudowane. 

Zdawać się może, że są wśród nas  od zawsze. Stanowią trwały element polskiego 

krajobrazu, stanowiąc jego niezaprzeczalną ozdobę, będąc zarazem jego perłami. 

Są, przede wszystkim, znakiem wiary naszych przodków oraz  elementem ich 

kultury i wierności tradycji. Często są świadkami historii tych ziem..  Wiele z 

nich to najcenniejsze zabytki okolic, w których stoją. Rzeźbione w drewnie i ka-

mieniu, malowane na drewnie, przybite do drzewa, zbudowane z polnego kamie-

nia, usadowione w małych drewnianych lub murowanych domkach, stojące w 

niszach na drewnianych palach lub murowanych cokołach. Dawały nadzieję, 
wskazywały drogę, chroniły przed nieszczęściami, utwierdzały w wierze, były 

zachętą do modlitwy. Często były hołdem dziękczynnym łaski, za cudowne wy-

zdrowienie, za pomyślność, szczęśliwy powrót z wojny, tułaczki czy zesłania, za 

uchronienie od kataklizmów -ognia, powodzi, wojny czy też pomoru. Bywało, że 

były spełnieniem pokuty za popełnione grzechy. Były oznaką obecności Boga 

wśród tych małych, lokalnych społeczności, dzięki którym czuło się Jego opiekę i 
błogosławieństwo. Bywało, że kapliczkę stawiano w miejscu, które cieszyło się 
złą sławą -uroczysko, rozstaje dróg, wielkie głazy narzutowe -aby przepędzić 
stamtąd złe duchy.  

W przydrożnych kapliczkach najczęściej umieszczano figurę Jezusa Fraso-

bliwego i figury Matki Bożej- dzieła lokalnych artystów . Przechodzący koło  

kapliczki mężczyźni uchylali kapelusza lub czapki , udający się do pracy lub w 

podróż ludzie pochwalali Boga,  żegnając się albo wznosili ciche prośby o po-

myślność zamierzeń i  dziękowali za opiekę, gdy wracali do domu. W tych 

wsiach, gdzie nie  było kościołów, właśnie przydrożna kapliczka była miejscem, 

gdzie  lokalna społeczność zbierała się przy okazji różnych świąt religijnych  

bądź ważnych wydarzeń w tej społeczności.  

To przydrożne kapliczki były  miejscem szczególnego sławienia Matki Bo-

żej podczas nabożeństw  majowych Do kapliczki odprowadzała matka syna, żona  

męża wyruszających w świat za chlebem bądź idącego do wojska lub na  wojnę. 
Przy kapliczce zatrzymywał się kondukt żałobny w drodze na  cmentarz, aby po-

żegnać odchodzącego na zawsze ze wsi zmarłego . 

cd str 3 

Spacerkiem po okolicy parafii ... 

Przygotował  Krzysztof Czerwiński 
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Spacerkiem po okolicy parafii... 

cd  str 2 

Przydrożne krzyże podobnie jak kapliczki, mają formy oraz wykonanie 

z  różnych materiałów - drewnianych, żelaza lub kamienia. Wśród nich są  
krzyże bardzo proste, ale są również takie które posiadają bardzo bogate  

zdobnictwo.  Współczesne pojawiają się coraz częściej krzyże wykonane z rur  

stalowych lub metalowych płaskowników. Ustawiane są one w miejsce sta-

rych, zniszczonych zębem czasu, drewnianych krzyży przydrożnych..  

Krzyże stawiano w miejscach ważnych, znaczących dla ludzi - przy  

kościele, w centrum osady lub na wsi wyznaczając w ten sposób ich  punkt 

centralny, na początku lub  na końcu zabudowań wsi wytyczając jej  granice. 

Na rozstajnych drogach, gdzie żegnano odchodzących w  miejscu gdzie znale-

ziono kości ludzi dotkniętych zarazą lub poległych w  potyczkach wojsk . Kie-

dy mijano krzyż stojący na początku lub końcu wsi czy  miasta, zatrzymywano 

się, zdejmowano czapkę i odmawiano modlitwy.   

Formą oddawania czci krzyżowi było zdobienie go kwiatami i palenie  

przy nim świec. Do zwyczaju należy sadzenie drzew przy krzyżach,  kaplicz-

kach oraz figurach. Zwyczajem związanym z krzyżem było też  zatrzymywa-

nie się przy nim konduktu pogrzebowego, proszono  wówczas Zbawiciela o 

miłosierdzie dla zmarłego.  Przydrożne kapliczki i krzyże w zdecydowanej 

większości  przypadków, są pod opieką lokalnej społeczności. Przez cały rok  

utrzymywany jest wokół nich porządek, są w miarę możliwości,  odnawiane, 

odmalowywane, dekorowane flagami i wstęgami, ozdabiane kwiatami. Świad-

czy to o lokalnej potrzebie trwania kapliczek. Stanowią  bardziej świadectwo 

przeszłości niż potrzebę teraźniejszości. Coraz  mniej ich służy celom kultu 

religijnego. Nie odprawia się już śródpolnych  precesji w czasie Zielonych 

Świątek, z roku na rok przybywa tych, które  nie gromadzą wiernych na majo-

wym nabożeństwie.  

Przydrożna kapliczka czy krzyż to nie tylko,  

element folkloru, ciekawostka, czasami zabytek kul-

tury. To cząstka  naszej historii, tej naznaczonej mi-

łością do Ojczyzny, trudem i znojem codziennego 

dnia i wielką wiarą wielu pokoleń, której nie złamały  

wszelkie przeciwności. Są  świadectwem naszych 

pradziadków do prawa do tej ziemi i jej  umiłowaniu 

Dlatego, mijając te prawdziwe i te na wystawie w 

naszym kościele , zatrzymajmy się na  chwilę i 

wczujmy się w  ich świętość by zadumać się nad 

ludzkim przemijaniem . 

Przygotował  Krzysztof Czerwiński 

Nr 03/125 
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Filozofia dla dużych i małych... 

Wybrała z Bajek filozoficznych.  Beata Kapowicka  

Nr 03/125 

Czasem jedno dobrze zadane pytanie 

może zmienić całe życie… 
  

Pszczoła i bandyta 

• opowiadają, że uderzenie skrzy-

deł motyla w Chinach może zmienić 
porządek świata 

•  

 Pewien bandyta jadł posiłek w 

oberży. W pewnej chwili do izby wle-

ciała pszczoła i zaczęła krążyć wokół 

jego kieliszka z winem. Grzbietem dłoni strącił ją na stół i już miał rozgnieść pię-
ścią, ale się powstrzymał. Dosyć już w życiu nazabijał. Biedna pszczoła mogła 

więc ruszyć w swoją drogę. Pojęła, że miejsce nie jest bezpieczne i jakoś znalazła 

drogę do otwartego okna. Powonienie zawiodło ją do młodych dzikich moreli, 

które właśnie kwitły. Obleciała je i – dzięki cudownemu działaniu natury – zapy-

liła jedno z drzew.  

 

Po pewnym czasie to drzewo obrodziło tak smacznymi owocami, że jeden 

z wieśniaków zrobił z nich doskonałe konfitury. Zebrał za nie tyle pochwał, że 

pomyślał, iż zaniesie jeden ładny słoik królowi swojego kraju. Król nie przepadał 

specjalnie za konfiturami, ale był zakochany w pewnej księżniczce, która wciąż 
mu dawała kosza. Wiele razy zapraszał ją na bal w swoim pałacu, lecz pięknotka 

udawała, że nie rozumie, o co chodzi. Postanowił ostatni raz ponowić zaprosze-

nie, opatrując je tym bardzo specjalnym prezentem. 

Młoda kobieta niezwykle się wzruszyła. Jej babka, która zmarła kilka mie-

sięcy wcześniej, zawsze ją raczyła swoimi konfiturami. Słodycz moreli przypo-

mniała jej czułość ukochanej babci. Przywróciło jej to uśmiech i przyjęła zapro-

szenie na bal. 

Kiedy król dowiedział się, że ta, którą kocha, dała się w końcu namówić, 
szykował się właśnie do podpisania kary śmierci dla naszego bandyty uwięzione-

go za kolejną zbrodnię. Dobra nowina poprawiła królowi nastrój i zadowolił się 
wysłaniem bandyty do odległej krainy, by tam tłukł kamienie… 

 Zwykła pszczoła zmieniła czyjeś życie! 

Świetlica Przystanek zaprasza dzieci w wieku od pięciu lat do Domu Ludowego 

w Rogozinie  przy ulicy Strażacka 3 w każdą sobotę  w godz. od 1100 do 1400 . 

Kontakt - tel. 602 396 920 .  
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Uczymy się języków obcych Nr 03/125 

1   S     F             

2       N               

3               G     
  

4   O       B           

5         L           E 

6     T               
  

1. O osobie widzącej tylko czubek własnego nosa (S)   

2. Niezdolny do oszustwa. (H)          

3. Uroczy, wzbudzający zachwyt. (C)       

4.Komunikatywny, lubiący przebywać wśród innych .(S) 

5. Osoba lubiąca dużo mówić. (T)         

6. Ktoś potrafiący wytrwale czekać.(P)       

Przygotowała Andżelika Jezierska 

 Gdy mówię wierzę, wypowiadam jedno z najważniejszych słów Wiara 

określa moją tożsamość, to znaczy definiuje, kim jestem, skąd pochodzą i do-

kąd zmierzam. To nie tylko kwestia mojej świadomości, ale - mówiąc filozo-

ficznie - w wierze ukazuje się mój byt, zostaje on oświecony, a nawet ja sam 

staję sie światłem dla samego siebie. Określając mój byt, wiara określa także 

moją misję - najpierw wobec mnie samego, a potem także wobec świata. Na 

mocy wiary zajmuję określone stanowisko wobec moich decyzji, moich wy-

borów, moich czynów i moich dążeń. Zostaję więc w wierze określony wobec 

mnie samego i wobec świata.   

 Nie wiem, kim byłbym, gdybym nie wypowiadał słowa wierzę, tak sa-

mo jak nie wiem, czym byłaby cywilizacja zachodnia, gdyby u swoich po-

czątków nie miała wiary chrześcijańskiej. Nawet ci, którzy deklarują się jako 

niewierzący, w gruncie rzeczy określają siebie w odniesieniu do wiary.  

 Słowa: Bóg i wiara to najwznioślejsze symbole kultury zachodniej, 

które określają jej tożsamość i misję, a także - mimo rozmaitych kryzysów 

duchowych – wskazują jej przyszłość. Albo powróci ona do opierania się na 

Bogu i na wierze, albo jesteśmy świadkami jej końca - może nawet bliższego 

niż wielu ludziom się wydaje. /c.d. s. 6/ 

Komentarz do Symbolu Apostolskiego (1) 
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 Chrześcijanin, świadomy, że Bóg nie zawodzi, musi mieć zawsze horyzon-

ty otwarte na nadzieję. Również w obliczu przeciwności nie powinien być 
„zaparkowany” lub ospały, bez ochoty, żeby iść naprzód. Punktem wyjścia roz-

ważań Papieża jest pierwsze czytanie liturgiczne, w którym autor Listu do He-

brajczyków (6, 10-20) napomina i wzywa do odwagi.  

A zatem odwaga, o której w Piśmie Świętym mówi się: „Niech każdy z was oka-

zuje gorliwość — czyli odwagę, by iść naprzód — a ta gorliwość doprowadzi was 

do spełnienia do końca”. Odwaga jest słowem, którego chętnie używał św. Paweł. 

 Kiedy apostoł zastanawia się nad postawą chrześcijanina w odniesieniu do 

życia, mówi nam o ćwiczeniach, które wykonują na stadionie, w sali gimnastycz-

nej ci, którzy chcą wygrać, i wyjaśnia, że potrzebna jest odwaga, należy iść na-

przód bez skrępowania. Lecz apostoł narodów pisze jeszcze jedną rzecz: „abyście 

nie stali się ospałymi”. I Papież przedstawił tę ideę za pomocą obrazu zaczerpnię-
tego z życia codziennego: „życia w lodówce, żeby wszystko zostało takie, jakie 

jest”. Chodzi tu o chrześcijan ospałych, chrześcijan, którzy nie mają ochoty iść 
naprzód, którzy nie walczą, by robić rzeczy wywołujące zmiany, rzeczy nowe, 

które zrobiłyby dobrze wszystkim, gdyby sprawy się zmieniły. Oni są 
„chrześcijanami zaparkowanymi”, ludźmi, którzy znaleźli w Kościele dobry par-

king. „I kiedy mówię chrześcijanie, mam na myśli świeckich, księży, biskupów... 

Wszystkich. Dla nich Kościół jest parkingiem, gdzie strzeże się życia i żyją sobie 

ze wszystkimi możliwymi zabezpieczeniami”. 

 Ci chrześcijanie stojący w miejscu przypomnieli Papieżowi o pewnej rze-

czy, którą, gdy był dzieckiem, mówili jego dziadkowie: 'Uważaj na stojącą wodę, 
tę, która nie płynie, bo psuje się jako pierwsza'. A ci, którzy nie walczą, którzy 

żyją w poczuciu bezpieczeństwa, które myślą, że daje im religia, tak właśnie koń-
czą.  
 Natomiast apostoł i Papież zachęcają - bądźcie odważni! Chrześcijanin 

ospały nie żywi nadziei, jest zamknięty, ma wszystkie korzyści, nie musi walczyć, 
jest na emeryturze. Choć to prawda, że po wielu latach pracy słuszną rzeczą jest 

przejście na emeryturę, lecz prawdą jest również, że spędzenie całego życia na 

emeryturze jest smutne. A chrześcijanie ospali są właśnie tacy. Dlaczego?  

Bo nie mają nadziei. I stąd przesłanie zawarte w liturgii: nadzieja, ta nadzieja, 

która nie zawodzi, która sięga dalej, jest bezpieczną i silną dla życia kotwicą. A 

zatem nadzieja jest kotwicą: zarzuciliśmy ją i chwyciliśmy się liny. Ale nie po to, 

by stać w miejscu:  

 Nadzieja jest walką, chwyciwszy się liny, aby sięgnąć dalej. Nadzieja jest 

cnotą najsilniejszą, ponieważ pozwala nam żyć, patrząc zawsze przed siebie z 

odwagą. 

Papież Franciszek, zakaz parkowania 

Przygotowała  na podstawie .”opoka „Magdalena Balska 

Nr 03/125 
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/c.d. ze s. 5/ Wiele znaków zdaje się wskazywać, że ten powrót już się doko-

nuje, a w każdym razie na pewno jest on możliwy. Na taki powrót, a nawet 

jego konieczność wskazują nie tylko wierzący, ale coraz częściej jest to propo-

zycja formułowana w kręgach, które nie stawiają sobie wprost celów ewange-

lizacyjnych. Dzieje się tak na przykład w kręgach ekonomistów, którzy wyraź-
nie postulują potrzebę powrotu do wartości chrześcijańskich, aby zapewnić 
równowagę duchową w dziedzinie ekonomii.  

 Najważniejsze pozostaje jednak to, że słowa Bóg i wiara są duchowym i 

egzystencjalnym bogactwem każdego człowieka, który stara się je zrozumieć, 
przyjąć i przeżywać w świetle Pisma Świętego.  

Co chcę zatem powiedzieć, gdy mówię wierzę?  

 Wierząc, najpierw wyrażam moją decyzję oparcia się na Kimś, kogo 

wprawdzie nie widzę, ale uznaję za pierwotny fundament rzeczywistości, 

wszystkiego, co istnieje, a więc także mojego życia. Wiara jest sięgnięciem do 

początku - początku wszystkiego, co istnieje. Przyjmuję w wierze przede 

wszystkim, że jest początek, który nie jest związany z tym światem, w którym 

żyję, ale jest w Bogu. On jest „skałą", na której stoję i o którą się opieram.  

 Często sięgam do pierwszego zdania Księgi Rodzaju, w którym stwier-

dza się po prostu: „Na początku...", a w tym początku jest tylko Bóg. Odkry-

wam skąd pochodzę? Przecież mogło mnie nie być. Gdy o tym myślę, zdumie-

wam się, ale także niepokoję. Może świat niewiele by na tym stracił, gdyby 

mnie nie było, ale ja straciłbym wszystko. Wierząc, powracam do pierwotnej 

Myśli i źródłowej Miłości, w której się odnajduję i która napełnia mnie cie-

płem ufności. Nie muszę się bać, uciekać, ukrywać, bo świat nie zawali się i 
nie pogrąży w pustce. Świat ma wpisany od początku w sobie tajemniczy sens, 

który mi się stopniowo udziela i który od wewnątrz mnie przenika.  

 Gdy mówię wierzę, widzę cel, do którego wszystko zmierza. Świat nie 

jest zamknięty w sobie. Nie jest poddany panowaniu złowrogiego fatum. Mój 

Bóg rozprostowuje linię dziejów, mówiąc, że mają one przyszłość i że w każ-
dej chwili są one otwarte na Niego, na spotkanie z Nim i na osiągniecie w Nim 

osobistego wypełnienia. Bóg jest absolutną przyszłością świata i każdego czło-

wieka. To, co dzieje się w świecie, nie jest zamknięte w sobie, nie jest nazna-

czone tylko skończonością, bo wtedy wszystko, co skończone, byłoby złe, ale 

zmierza w kierunku pełni, nastawione jest na osiągniecie dopełnienia. Dotyczy 

to także moich czynów, które nie rozmywają się w skończoności, w której ży-

ję, ale już poza nią wykraczają. To nadaje im powagę i domaga się odpowie-

dzialności. Jakkolwiek trudno to sobie wyobrazić, wierząc, nie mogę powie-

dzieć, że moje życie się skończy, lecz staram się ciągle na nowo przekonywać, 
że osiągnąwszy swój cel, osiągnie swoje spełnienie. Nie koniec zatem, a pełnia 

jest perspektywą otwartą przed wierzącym.  

Komentarz do Symbolu Apostolskiego (1) Nr 03/125 

Ks.  J. Wiśniewski  



 

 

8 

 Pielgrzymka do Polski odbywała się w niespełna rok po wyborze biskupa 

krakowskiego kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrowa. We wszystkich homi-

liach i wystąpieniach odczuwało się wielką radość Ojca Świętego z możliwości 

zrealizowania tej pielgrzymki. W pierwszym rzędzie Jan Paweł II pragnął uświa-

domić narodowi polskiemu siłę, która tkwi w jedności. Ta siła wynikać powinna z 

wiary i dziedzictwa narodowego Polaków. Już w pierwszym dniu pobytu podczas 

mszy św. na Placu Zwycięstwa w Warszawie mówił: Kościół przyniósł Polsce 

Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywisto-

ści, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez 

Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chry-

stusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani 

jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego 

zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów czło-

wieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć 
dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą 
przez ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A 

dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami 

zbawienia. (...) Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każ-
dego człowieka w narodzie - to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka 

inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Homilię tę zakończył woła-

niem: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. 

Tej Ziemi!. Najdobitniej nauka ta zabrzmiała podczas słynnego Bierzmowania 

dziejów na Błoniach w Krakowie. Jan Paweł II wołał wtedy: Musicie być mocni, 

drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie 

być mocni mocą wiary! (...) Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkol-

wiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei (...).  

 W Gnieźnie Papież podkreślał jedność kościołów chrześcijańskich i rolę 
Kościoła w obronie praw człowieka w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 

Mówił wtedy: Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozrządza, 

ażeby ten papież – Polak, papież Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jed-

ność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zacho-

du i Wschodu? (...) Ten papież - świadek Chrystusa, miłośnik Jego Krzyża i Zmar-

twychwstania, przychodzi dziś na to miejsce, aby dać świadectwo Chrystusowi 

żyjącemu w duszy jego własnego narodu, Chrystusowi żyjącemu w duchach naro-

dów, które kiedyś przyjęły Go jako Drogę, Prawdę i Życie. (...) Przychodzi więc 

wasz rodak, papież, aby wobec całego Kościoła, Europy i świata mówić o tych 

często zapomnianych narodach i ludach. Przychodzi wołać wołaniem wielkim. 

(...) Przychodzi wszystkie te narody i ludy - wraz ze swoim własnym - przygarnąć 
do serca Kościoła: do serca Matki Kościoła, której ufa bezgranicznie.  

Nasz papież w Polsce, I pielgrzymka Nr 03/125 

O. J. Zięba OP 
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POMNIK Z GWIAZDĄ Nr 03/125 

 Często jadąc do Płocka, przejeżdżam przez dwa ronda koło 

„BUDMATU”. Jeszcze niedawno po prawej stronie, jadąc w kierunku Płocka, 

przy drugim rondzie stał krzyż. Teraz już go nie widzę. Od mojego wuja, Pio-

tra Pacha dowiedziałam się, że pod tym krzyżem był wykonany ostatni w na-

szej okolicy wyrok Polskiego Sądu Podziemnego. Wykonał go oddział AK, 

rozstrzeliwując, po odczytaniu im wyroku, kilku żołnierzy radzieckich, którzy 

dokonywali w naszych okolicach zabójstw, rabunków i gwałtów, terroryzując 

mieszkańców. Zaraz po tym wydarzeniu Jan Nowak, dowódca AK na okręg 

płocki podpisał z  rozkazu generała Okulickiego porozumienie o zaprzestaniu 

działalności AK w swoim okręgu. Zabitych bandytów, ówczesne władze po-

chowały na Placu Obrońców Warszawy wystawiając w tym miejscu Pomnik z 

Gwiazdą i z dedykacją dla bohaterskich żołnierzy radzieckich poległych w 

walce z reakcyjnymi bandami. Ten pomnik, prawdopodobnie na początku lat 

50-tych XX w. próbowali wysadzić w powietrze bracia Piętowie, niestety tyl-

ko lekko go uszkodzili. Zostali za to skazani wyrokiem Sądu PRL, młodszy na 

poprawczak, starszy na karę ciężkiego więzienia. 

 O tych wydarzeniach dowiedziałam się przypadkowo. Wujek Piotrek w 

latach 80-tych poprzedniego wieku często odwoził i przywoził moje dzieci ze 

szkoły. Zawsze, gdy dowiedział się, że z okazji święta państwowego dzieciulki 

(tak je nazywał) będą szły pod pomnik z gwiazdą  zapalać znicze dla bohater-

skich żołnierzy radzieckich, jechał po nie wcześniej, mówiąc że nie będą skła-

dać hołdu bandytom. Kiedy zapytałam się dlaczego? Opowiedział mi historię 
o wyroku Polskiego Sądu Podziemnego, który wykonano pod tym krzyżem. O 

próbie zniszczenia pomnika przez braci Piętów dowiedziałam się podczas spo-

tkania rodzinnego, gdy opowiedziałam historię o wuju i dzieciach. Jeden z 

jego uczestników powiedział „teraz rozumiem, dlaczego moi wujowie chcieli 

wysadzić ten pomnik, nie był to tylko szczeniacki wybryk”. Nie ma już po-

mnika, a szczątki bandytów zostały przeniesione na cmentarz prawosławny. 

 Rondo koło „BUDMATU” nosi nazwę Stanisława Osieckiego, posła  

reprezentującego PSL w Sejmie II Rzeczypospolitej, członka Polskiego Rządu 

Podziemnego z ramienia PSL w kraju. Drugie rondo na skrzyżowaniu ulic 

Otolińskiej i Tadeusza Mazowieckiego nie ma jeszcze nazwy. Może trzeba 

pomyśleć o nazwie upamiętniającej to co się w tym miejscu wydarzyło, o na-

szej lokalnej historii. Jan Nowak mieszkał w Boryszewie Nowym po wyjściu z 

więzienia w 1956 roku. Odsiedział w nim 4 lata z wyrokiem śmierci za swoją 
działalność w AK w czasie okupacji. Na pewno byłby dobrym towarzystwem 

dla Stanisława Osieckiego i Tadeusza Mazowieckiego. 

Ewa Dąbrowska 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPO-Nr 03/125 

Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mi-

mo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić.”               H.Ford            

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 

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

sie letnim: kwiecień - listopad/ 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - 22 dzień każdego miesiąca, po wieczor-

nej mszy św. ok. 1830,  

Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu przed Mszą 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 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. SELFISH/samolubny,   2. HONEST/ uczciwy, 3. 

CHARMING/ czarujący,   4.SOCIABLE/towarzyski,  5. TALKATIVE/ gadatli-

wy, 6. PATIENT/cierpliwy, hasło: FEMALE/ KOBIETA 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 03/125 

Ks. J. Wiśniewski 

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 

Jak w poprzednim roku zwracam się do naszych Parafian w imieniu Państwa 

Katarzyny i Michała Olkuskich o przekazanie 1% swojego podatku na lecze-

nie i terapię syna Piotrka. Piotruś od 2013 r. choruje na autyzm. Zebrane środ-

ki w dużym stopniu ułatwią zapewnienie synkowi celowej terapii oraz odpo-

wiedniego leczenia.  Więcej informacji na stronie internetowej parafii.  

Szanowni Parafianie pragnę serdecznie podziękować za przekazanie za rok 

2015 na rzecz naszej parafii 1% od podatku sumy 8 911,90 PLN. Zachęcam  

do przekazywania z rozliczenia za 2016 r. W kościele znajdują się ulotki, a 

na stronie internetowej parafii podane są informacje potrzebne do wypełnie-

nia PIT-u. Dziękuję Fundacji Orlen Dar Serca za umożliwienie skorzystania 

z konta Fundacji. Proszę tylko dobrze wypełnić wszystkie rubryki w picie: 

numeru KRS Fundacji: 0000037031 oraz celu szczegółowego: 84. 
Wszystkie otrzymane środki będą przekazane na cele parafialne. Dziękuję za 

pomoc.  

Dnia 18 III 2017 r. /sobota/ w ramach spotkania dla dzieci przygotowujących 

się do I Komunii św. odbędzie się wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do 

Ołtarzewa k./ Warszawy. Misterium przygotowywane i wystawiane jest przez 

kleryków z Seminarium. Każdego roku gdy odgrywane jest Misterium semi-

narium staje się „małym miasteczkiem”. Dzieje się tak dlatego iż wiele tysię-
cy ludzi przyjeżdża z całej Polski właśnie na tę sztukę. Podczas wizyty w se-

minarium prócz obejrzenia samej sztuki można zwiedzić sam budynek, który 

nie jest mały i dowiedzieć się nieco o pallotynach, jak i o życiu seminaryj-

nym. Więcej informacji u p. A. Tyńskiej /katechetki/. 

Zapraszam serdecznie na spotkanie wszystkich rodziców dzieci przystępują-
cych do I komunii św. na mszę św. 5 marca br. o godz. 930. Po mszy chłopcy 

będą mieli przymiarkę ubrań do I Komunii św. Dziewczęta zapraszam na 12 

marca br. na mszę św. o  godz. 930, a potem na przymiarkę alb.  
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Nr 03/125 

Dzień Niedziela Dzień  

powszedni  

Terminy 

Śr. 1  ŚRODA  

POPIELCOWA 

1800 msza św. 

Pi. 3  I PIĄTEK MIESIĄCA  1500 odwiedziny u chorych CZWAR-
TEK 

1730 DROGA KRZYŻOWA, spowiedź,  

1800 msza św. 

Nd. 5 I NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św. , spotkanie rodziców 
dzieci do I komunii św.  

1130 msza św., Gorzkie Żale  

Po.-Sob. 6-11   1800 msze św. 

Pi. 10   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 12 II NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.   

1115 i msza św., Gorzkie Żale  

Po.-Sob. 13-18   1800 msze św. 

Pi. 17   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 19 III NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.  

1115  Gorzkie Żale i msza św.  

Po.-Sob. 20-25   1800 msze św.  

Pi. 24   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 26 IV NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.  

1115  Gorzkie Żale i msza św.  

Po-Pi. 27-31   1800 msze św.  

Pi. 31   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

W Środę Popielcową, rozpoczyna się w Kościele czterdziestodniowy czas Wiel-

kiego Postu. Głόwne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przy-

gotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki 

śmierci i zmatwychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, ktόre stanowią 
fundament Kościoła i naszej wiary. Ponieważ są to najważniejsze święta (zwane 

też paschalnymi), dlatego domagają się specjalnego przygotowania, by mόc je 

należycie przeżyć; dlatego Wielki Post, a nie jakiś tam zwykły post.  


