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Szewczyk 

W mgłach daleczeje sierp księżyca, 
Zatkwiony ostrzem w czub komina, 

Latarnia się na palcach wspina 
W mrok, gdzie już kończy się ulica. 

Obłędny szewczyk - kuternoga 
Szyje, wpatrzony w zmór odmęty, 

Buty na miarę stopy Boga, 
Co mu na imię - Nieobjęty! 

  
Błogosławiony trud, 

Z którego twórczej mocy 
Powstaje taki but 

Wśród takiej srebrnej nocy! 
  

Boże obłoków, Boże rosy, 
Naści z mej dłoni dar obfity, 

Abyś nie chadzał w niebie bosy 
I stóp nie ranił o błękity! 

..., 
Dałeś mi, Boże, kęs istnienia, 
Co mi na całą starczy drogę - 

Przebacz, że wpośród nędzy cienia 
Nic ci, prócz butów, dać nie mogę. 
W szyciu nic nie ma, oprócz szycia, 

Więc szyjmy, póki starczy siły! 



 

 

2 

Nr 07/129 

O 
kres wakacyjny sprzyja wycieczkom, także tym nieodległym. Dla 

ludzi „z zacięciem” historycznym nie lada gratkę stanowi linia 

bunkrów obrony Płocka. W czasie wojny Płock został otoczony 

pierścieniem bunkrów. Blisko dwa lata okupant przygotowywał miasto do obrony 

przed atakiem z każdego kierunku. Wybudowano sieć bunkrów w samym Płocku 

oraz okolicznych gminach: Łąck, Gąbin, Słupno, Radzanowo, Nowy Duninów i 

Stara Biała. Bunkry zostały wybudowane w roku 1944 przez robotników przymu-

sowych ( byli to głównie okoliczni mieszkańcy) i chłopców z Hitlerjugend. Poza 

bunkrami Ringstadt 58c, potocznie zwanymi „tobrukami” powstała także  między 

innymi w naszej okolicy cała sieć okopów, transzei, rowów strzeleckich, prze-

szkód przeciwpiechotnych oraz rowów przeciwczołgowych. W rejonie Płocka 

opierały się o rzekę Wisłę dwie pozycje ryglowe i jeden pas obrony. Stanowiło to 

bardzo ważny węzeł obrony Prus Wschodnich. Do obrony miasta przeznaczono 

niemiecką 432 Dywizję Piechoty, która jednak bez walki oddała teren rosyjskiej 

542 Dywizji Piechoty, a sama wycofała się za linię rzeki Skrwy.  Bunkry 

„tobruki”  to były  bardzo popularne obiekty - ze względu na szybką budowę oraz 

niskie zużycie materiałów (budowano je w ciągu 3 tygodni, zużywając od 10 do 

12 m3 betonu). Odnaleziono i oznaczono dotychczas ok. 100 „tobruków” (w tym 

10 w Boryszewie i 1 w Stróżewku). Przeznaczone były głównie do obserwacji lub 

obrony przed atakiem piechoty. Były małe, ale miały  bardzo solidną konstrukcję, 
która potrafiła przetrwać bezpośrednie trafienie pociskiem dużego kalibru i mie-

ściły dwu- lub trzyosobowe załogi. 

Jeden  z większych bunkrów Baumform 212 znajduje się przy cmentarzu w 

Imielnicy. Na końcu cmentarza przy jarze Rosicy. Ścieżka, która zaczyna się za 

cmentarzem, schodzi łagodnie jarem w dół strumienia. Ktoś przerzucił nad nim 

metalowy pomost. Za kładką droga zaczyna się wspinać, w połowie przecina ją 
płaski wał. W tym miejscu leżały tory kolejki wąskotorowej, która kursowała do 

cukrowni w Borowiczkach. Znawcy twierdzą, że podobne umocnienia spotykane 

są na Wale Atlantyckim. Być może jest to jedyny zachowany taki obiekt w całym 

kraju. W połowie skarpy, w wielkim dole stoi potężny bunkier. Schowany między 

drzewami i krzakami, porośnięty mchem. Wejście do niego prowadzi od strony 

wału po torach kolejki. Bunkier nie ma w ścianach otworów strzelniczych, w jego 

stropie za to widać dwie puste wnęki, na ich krawędzi zachowały się jeszcze szy-

ny.  Prawdopodobnie Niemcy montowali w nich działa przeciwlotnicze lub cięż-
kie moździerze. Fortyfikacja jest schowana, kolejką można było dowozić do niej 

amunicję. Gdyby toczyły się tu walki i np. od wschodniej strony nacieraliby Ro-

sjanie, nie widzieliby jej. Tym bardziej, że w czasie okupacji w jarze prawdopo-

dobnie również rosły drzewa. Jary małych rzek były naturalną obroną miasta. Nie 

da się ukryć: miejsce idealne do obrony, w dodatku poza miastem. Bo przecież w 

1943 roku Płock kończył się w rejonie współczesnych budynków Szkoły Wyższej 

im. Pawła Włodkowica oraz al. Jachowicza i Kobylińskiego.  

Spacerkiem po okolicy parafii ... 
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Spacerkiem po okolicy parafii ... 
/cd str 2./ Do Imielnicy był ładny kawałek drogi. Zresztą jar Rosicy - 

właśnie ze względu na swoje walory - był miejscem zaciętych walk w czasie 

pierwszej wojny światowej. Potrzebny był tylko pomysł na to, jak obronić miasto 

od samego wschodu – i Niemcy go znaleźli. Kolejny bunkier jest na równym, 

kiedyś pegeerowskim polu w Gulczewie. Znaczą go kępy krzaków kilkadziesiąt 
metrów od głównej drogi z Płocka do Warszawy. Jego załoga była w stanie za-

trzymać wszystko, co nadjeżdżało szosą. Na północ, 150 metrów dalej, na polu 

widać kolejną kępę krzaków. To następny "tobruk" - i tak ciągną się  w kierunku 

Boryszewa. Jeśli pójdziemy od jednego do drugiego,  zauważymy, że fortyfikacje 

zaczynają się zagęszczać. Bo taki był pomysł Niemców na obronę od wschodu. 

Najwięcej Ringstadtów 58c było w rejonie Podolszyc, stały tu co 100-200 metrów 

i układały się w literę "L" 

 Płock nie posłużył za twierdzę. Bardzo prawdopodobne, że otaczające go 

bunkry nigdy nie zostały nawet uzbrojone. W linii fortyfikacji są takie fragmenty, 

które mówią, że jej budowniczowie porzucili w pewnym momencie swoje dzieło. 

Kompletny Baumform 212, od którego zaczęliśmy wycieczkę, jest w jarze Rosicy 

tylko jeden. Kilkanaście metrów od niego znajduje się potężny wykop, a w nim - 

już tylko fundamenty pod kolejny bunkier. Po latach tę linię obrony zniszczyła 

budowa kombinatu oraz osiedla Podolszyce. Schrony, które przetrwały, często są 
schowane w lasach (przysypane 

ziemią lub stertą liści) i trudno je 

zauważyć. Można je znaleźć rów-

nież na terenach prywatnych.  

 Na stronie internetowej 

www.bunkry.tradytor.pl można 

obejrzeć wszystkie odnalezione do 

tej pory obiekty. Każdy ma doku-

mentację, zdjęcia, mapy i namiary 

GPS.     

Przygotował Krzysztof Czerwiński 

Nr 07/129 

Jan Paweł II w Polsce w 1979 r.  
 Hasło pielgrzymki: Gaude Mater Polonia. Cel pielgrzymki: Uczczenie św. 

Stanisława, krakowskiego biskupa, patrona Polski w 900 rocznicę jego śmierci 

oraz uroczyste zakończenie I Synodu Diecezji Krakowskiej; pożegnanie z rodaka-

mi.  

 Miejsca spotkań z wiernymi: Warszawa (2 – 3 VI), Gniezno (3 VI), Często-

chowa Jasna Góra (4 – 6 VI), Kraków (6 VI), Kalwaria Zebrzydowska, Wadowi-

ce, Oświęcim – Brzezinka (7 VI), Nowy Targ (8 VI), Kraków (8 – 10 VI) 

 Okoliczności pielgrzymki: W przemówieniach odczuwało się wielką ra-

dość Jana Pawła II z możliwości przybycia do swojej Ojczyzny. /c.d.s. 4/ 
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Jan Paweł II w Polsce… Nr 07/129 

 /c.d. ze s. 3/ Komunistyczne władze w rozmowach z przedstawicielami Kościoła 

toczyły walkę o termin pielgrzymki. Nie zgadzały się, aby Papież przybył do Pol-

ski w maju na uroczystości związane z 900. rocznicą krakowskiego biskupa. Dy-

gnitarze partyjni dostrzegali bowiem w osobie św. Stanisława symbol konfliktu 

między władzą świecką a Kościołem. Ich głównym powodem sprzeciwu było 

jednak zademonstrowanie swej władzy i pokazanie kto dyktuje warunki. Władze 

toczyły bój nie tylko o termin pielgrzymki, ale także o jej trasę. Nie zgodziły się 
bowiem, aby Jan Paweł II spotkał się z wiernymi ziemi śląskiej w Piekarach Ślą-
skich oraz w Trzebnicy. Z pielgrzymkowej trasy także zostało wyeliminowane 

osiedle 1000-lecia w Częstochowie oraz Nowa Huta. W zamian za to zapropono-

wano papieżowi nawiedzenie obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. 

Władze komunistyczne chciały także znać dokładny scenariusz pielgrzymki oraz 

treść przemówień. Pod naciskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, władze 

kościelne zgodziły się na wprowadzenie kart wstępu na spotkania z Janem 

Pawłem II oraz ograniczenie pielgrzymów z poszczególnych diecezji. Mimo, iż w 

uroczystościach z Janem Pawłem II uczestniczyło ok. 10 mln wiernych, to wielu 

chętnym zostało to uniemożliwione. 

 Najważniejsze przesłanie: W Warszawie na Placu Zwycięstwa Jan Paweł II 

mówił: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej 

wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie 

można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie 

sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani 

jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne prze-

znaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chry-

stusa nie może wyłączać z dziejów człowieka 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 na-

rodu 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 każdego człowieka w narodzie – to 

równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólnocie, którą 
jest jego naród. (…) Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi 

oblicze ziemi. Tej ziemi!”  

 W Gnieźnie Jan Paweł II podkreślał jedność chrześcijańskich narodów oraz 

rolę i zadanie Kościoła w obronie praw człowieka. Jan Paweł II m. in. mówił: 

„Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozporządza, ażeby ten 

papież – Polak, papież – Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność 
chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu 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, /c.d. s. 7/ 
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Filozofia dla dużych i małych... 

Przez Mazowsze pod Grunwald  

Nr 07/129 

 Czasem jedno dobrze zadane pytanie może zmienić całe życie… 

Brytan 

Pewnego wielkiego psa trzymano w zamkniętej zagrodzie na ciężkim żela-

znym łańcuchu. Jego pan twierdził, że zwierzę jest złe i gwałtowne. Odradzał 

każdemu zbliżanie się do niego. Prawdą jest, że jeśli wyciągano w stronę psa pa-

tyk, brytan natychmiast go rozszarpywał. Ludzie odchodzili więc, ciesząc się, że 

nie próbowali zbliżyć do zwierzęcia ręki. 

Pan trzymał brytana jedynie po to, aby bronił domu i aby od czasu do czasu 

brał udział w walkach z innymi psami, podczas których zawsze udowadniał, iż 
góruje nad nimi zaciekłością i okrucieństwem. Dzieci natomiast, ilekroć przecho-

dziły w pobliżu zagrody, rzucały weń kamieniami. 

Otóż pewnego dnia mędrzec Sofios przechodził przez wioskę. Gdy zoba-

czył brytana rzucającego się zajadle na łańcuchu, ogarnęło go współczucie. Spę-
dził przy nim resztę dnia, nie zważając na wściekłe ujadanie. O zmierzchu brytan 

wreszcie się uspokoił i zaczął słuchać łagodnego głosu Sofiosa. Ten zaś zbliżał 

się do niego coraz bardziej i bardziej, aż w końcu zdołał go pogłaskać. Ostatecz-

nie spędził noc z psem w zagro-

dzie i o poranku zaskoczeni 

mieszkańcy wioski odkryli, że 

ich dzika bestia liże starego 

człowieka. 

Wszyscy uznali to za cud 

i właściciel, nie namyślając się, 
podarował brytana Sofiosowi. 

Ten zaś odrzucał pogłoski o 

cudownym uleczeniu psa.  

Po prostu wiedział to, co 

wszyscy powinni wiedzieć: 
spojrzenie, jakim obdarzamy 

bliźniego, wystarcza, aby go 

zmienić. Wybrała z Bajek filozoficznych M. Piuemala Beata Kapowicka  

B 
itwa pod Grunwaldem to jedno z nielicznych wydarzeń, które po-

zostało w pamięci Polaków z czasów szkolnej edukacji historycz-

nej. Pamiętamy kiedy, gdzie, kto z kim i jaki był wynik tego star-

cia, ale raczej nie potrafilibyśmy powiedzieć jakie było jego tło historyczne.   

W ramach krótkiego przypomnienia, bitwa pod Grunwaldem została sto-

czona w czasie trwania tzw. wielkiej wojny z zakonem krzyżackim z lat 1409-

1411. Przyczyny wojny? Jak to czasem między sąsiadami bywa, poszło o ziemię, 
, a konkretnie o Żmudź (historyczna nazwa Dolnej Litwy), /c.d.s. 8/ 
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Żywienie nadziei jest podstawową potrzebą człowieka: żywienie nadziei na 

przyszłość, wiara w życie, tzw. «myślenie pozytywne». Lecz ważne jest, aby ta 

nadzieja dotyczyła rzeczy, które naprawdę mogą pomóc żyć i nadawać sens na-

szej egzystencji. To dlatego Pismo Święte przestrzega nas przed fałszywymi na-

dziejami, które podsuwa nam świat; odsłania ich bezużyteczność i pokazuje ich 

brak sensu.  

W szczególności prorocy i mędrcy kładą na to nacisk, zwracając uwagę na 

newralgiczny punkt na drodze wiary człowieka wierzącego. Bo wiara jest równo-

znaczna z pokładaniem ufności w Bogu — kto wierzy, ufa Bogu — ale przycho-

dzi moment, w którym napotykając trudności życiowe, człowiek doświadcza, że 

ta ufność jest krucha, i czuje potrzebę innego typu pewników, namacalnych, kon-

kretnych zabezpieczeń. Zawierzam się Bogu, lecz sytuacja jest trochę niedobra, a 

potrzebuję trochę bardziej konkretnej pewności. I w tym tkwi niebezpieczeństwo! 

Jesteśmy wówczas wystawieni na pokusę szukania pociech nawet przelotnych, 

które wydają się zapełnić pustkę samotności i ulżyć w trudzie wiary. I myślimy, 

że można je znaleźć w poczuciu bezpieczeństwa, które daje pieniądz, w przymier-

zach z osobami wpływowymi, w światowości, w fałszywych ideologiach.  

My jednak lubimy bożki, bardzo je lubimy! Kiedyś w Buenos Aires musia-

łem przejść z jednego kościoła do drugiego, odległego mniej więcej tysiąc me-

trów. I poszedłem tam pieszo. Między nimi był park, a w parku stały stoliki, było 

ich bardzo dużo, a siedzieli przy nich jasnowidze. Było tam mnóstwo ludzi stoją-
cych wręcz w kolejce. Ty pokazywałeś rękę, a on zaczynał mówić, ale tekst był 

zawsze ten sam: jest w twoim życiu kobieta, czai się cień, ale wszystko będzie 

dobrze... A potem płacisz. I to ci daje poczucie bezpieczeństwa? To bezpieczeń-
stwo jest oparte — wybaczcie słowo — na głupocie.  

Musimy zrozumieć, że nie chodzi tylko o wizerunki sporządzone z metalu 

czy z innych materiałów, ale również o te, które zostają zbudowane w naszym 

umyśle, kiedy pokładamy ufność w rzeczach ograniczonych, przekształconych 

przez nas w absolutne, lub kiedy sprowadzamy Boga do naszych schematów i do 

naszych wyobrażeń o boskości; tworzymy boga podobnego do nas, zrozumiałego, 

przewidywalnego. Człowiek tworzy obraz boga na swoje podobieństwo i jest to 

także obraz nieudany: nie słyszy, nie działa, a przede wszystkim nie może mówić. 
Lecz my jesteśmy bardziej zadowoleni, kiedy możemy zwrócić się do bożków niż 
zwrócić się do Pana. Jesteśmy o wiele bardziej zadowoleni z efemerycznej na-

dziei, którą nam daje ten fałszywy bożek, niż z wielkiej i pewnej nadziei, którą 
nam daje Pan. Pan pamięta o nas zawsze. Również w trudnych momentach On o 

nas pamięta. I to jest naszą nadzieją. A nadzieja nie zawodzi. Nigdy. Nigdy. Boż-
ki zawodzą zawsze: to wymysły, nie są rzeczywiste.  

Papież Franciszek - fabrykanci bożków 

Przygotowała  na podstawie .”opoka „Magdalena Balska 

Nr 07/129 
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/c.d. ze s. 5/ Chrystusowi żyjącemu w duchach narodów, 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 wszystkie te narody i ludy – wraz ze swoim własnym – 

przygarnąć do serca Kościoła: do serca Matki Kościoła, której ufa bezgranicznie”. 

 W Częstochowie Jan Paweł II mówił, iż na Jasnej Górze bije serce narodu: 

„Jasna Góra jest sanktuarium Narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego 

Miejsca, aby czuć, jak bije serce Narodu w Sercu Jego Matki i Królowej. A jeśli 
bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, 

o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk – 

trzeba przyjąć to wołanie. Rodzi się ono z miłości matczynej, która po swojemu 

kształtuje dziejowe procesy na polskiej ziemi. (…) Tutaj zawsze byliśmy wolni!” 

Pielgrzymi szlak obejmował też miejsca drogie Ojcu Świętemu. Pierwsza na tra-

sie była Kalwaria Zebrzydowska, gdzie jako mały chłopiec, a następnie jako ka-

płan, arcybiskup i kardynał przychodził na „kalwaryjskie dróżki”, aby się modlić. 
Jako papież przybył do Kalwarii, aby za pośrednictwem Matki Bożej zawierzyć 
Chrystusowi „sprawy szczególnie trudne i odpowiedzialne” w swojej posłudze. 

Następnie Jan Paweł II udał się do Wadowic, gdzie po raz trzeci ucałował 

chrzcielnicę, przy której 20 czerwca 1920 r. otrzymał sakrament chrztu św. 

Pierwszy raz uczynił to jako arcybiskup w 1966 r. podczas obchodów milenij-

nych. Po raz drugi jako kardynał, w 50 rocznicę swoich urodzin. 

 Do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau Jan Paweł II udał się, 
aby uklęknąć na „Golgocie naszych czasów”. Zatrzymał się przy tablicy żydow-

skiej, rosyjskiej i polskiej, wobec których, jak mówił, nie można przejść obojęt-
nie. W homilii m. in. mówił: „Ten to naród, który otrzymał od Boga przykazanie 

‘Nie zabijaj’, w szczególnej mierze doświadczył na sobie ‘zabijania’. (…) Oświę-
cim jest rozrachunkiem z sumieniem ludzkości poprzez tablice, które świadczą o 

ofiarach, jakie poniosły narody. Oświęcim jest miejscem, którego nie można tylko 

zwiedzić. Trzeba przy tych odwiedzinach pomyśleć z lękiem o tym, gdzie leżą 
granice nienawiści”.   

 W następnym dniu pielgrzymki Jan Paweł II mógł zbliżyć się do swych 

ukochanych gór i nawiedził Nowy Targ. Z humorem powiedział, iż góry 

„zawstydziły się i zasłoniły”, gdyż z ledwością widać było tylko Gorce i Turbacz. 

W homilii prosił swoich rodaków, aby szanowali nie tylko pracę na roli, ale także 

aby zawsze stawali w obronie prawa do życia dziecka poczętego. Tego samego 

dnia wieczorem Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą na Skałce w Krakowie. En-

tuzjazm wśród młodych był przeogromny. Papież nie odczytał wcześniej przygo-

towanego przemówienia, a wygłosił zaimprowizowaną mowę. M. in. mówił: „Wy 

macie przynieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, które-

mu na imię ‘Polska’. Jest to doświadczenie trudne. Chyba jedno z trudniejszych w 

świecie, w Europie, w Kościele. Tego trudu nie lękajcie się!”. /c.d.s. 8/ 

Jan Paweł II w Polsce... Nr 07/129 
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/ c.d. ze s. 5/ która rozdzielała posiadłości Zakonu. Musimy pamiętać, że 

Żmudź należała do Wielkiego Księstwa Litewskiego, które było złączone unią z 

Królestwem Polskim, więc ta sprawa dotyczyła także nas. 6 sierpnia 1409 r. Za-

kon wypowiedział Polsce wojnę, a 8 października został zawarty rozejm, mający 

obowiązywać do 24 czerwca następnego roku (po upływie terminu rozejm prze-

dłużono do 4 lipca). Obie strony konfliktu nie traciły czasu i przygotowywały się 
do wznowienia działań wojennych.  

Na Mazowszu gotowano się do wojny już od jesieni 1409 r. Książęta ma-

zowieccy, Janusz czerski i Ziemowit płocki, przygotowali wsparcie dla króla Ja-

giełły w postaci ok. 400 rycerzy i giermków oraz 1000 koni, a ponadto każde 

miasto miało przygotować dla króla wozy z żywnością.  
Wielkim przedsięwzięciem było stworzenie mostu łyżwowego, po którym 

miały przejść wojska na drugą stronę Wisły. Nad mostem pracował całą zimę w 

Kozienicach mistrz Jarosław. Cieśle i stolarze zużyli ponad 500 metrów sześcien-

nych drewna, zbudowali 168 łodzi, wyciosali  500 belek po 9 metrów długości i 

ponad 2500 desek o długości 3,5 metra. Wykonano również liny kotwiczne. Pod 

koniec czerwca 1410 most spławiono Wisłą do Czerwińska, gdzie miały połączyć 
się wojska polskie z litewskimi (dowodzonymi przez księcia Witolda). Ustawie-

nie półkilometrowego mostu zajęło tylko 8 godzin. 

Tymczasem król Władysław wraz z wojskiem podążał ku granicy krzy-

żackiej. 30 czerwca przybył do Czerwińska. Obecni byli również książęta Janusz i 

Ziemowit oraz biskup płocki, Jakub, który wygłosił porywające kazanie o wojnie 

słusznej i sprawiedliwej. Król Władysław gościł w Czerwińsku prawie 4 dni i sam 

pilnował przeprawy wojsk. Kiedy wojska były już po drugiej stronie rzeki, most 

rozebrano i spławiono do Płocka, gdzie miał czekać przeprawy powrotnej. 3 lipca 

Czerwińsk pożegnał króla, który ruszył w dalszą drogę, jak wiemy, w drogę po 

zwycięstwo. 

Nr 07/129 

Mariusz Misiak 

Przez Mazowsze pod Grunwald  

/c.d. ze s. 7/ Pielgrzymka ta zapoczątkowała tradycję spotkań Papieża z młodzie-

żą „pod oknem na Franciszkańskiej 3”. Papież prowadził z młodymi dialog, żarto-

wał i śpiewał. W przedostatnim dniu, na krakowskich Błoniach zgromadziło się 
ok. 2 mln osób, aby uczestniczyć we Mszy św. celebrowanej przez Papieża – Ro-

daka. W homilii papież bardzo wyraźnie zaakcentował po co przybył do Polski, 

aby umocnić Polaków w wierze. W homilii więc mówił o sakramencie bierzmo-

wania: „Pozwólcie przeto, że tak jak zawsze przy bierzmowaniu biskup i ja dzi-

siaj dokonam owego apostolskiego włożenia rąk na wszystkich tu zgromadzo-

nych, na wszystkich moich rodaków. (…) Musicie być mocni tą mocą, którą daje 

wam wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy 

bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów”.  

 Po papieskiej pielgrzymce Polacy poczuli się silni, przestali się bać i zdali 

sobie sprawę, że rządzi nimi mniejszość. /c.d.s. 9/  
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Uczymy się języków obcych - angielski Nr 07/129 

/c.d. ze s. 8/ Niemalże dla każdego Polaka, Jan Paweł II był zwiastunem Dobrej 

Nowiny. Rodacy niebawem mogli przekonać się, że papieskie wołanie o Ducha 

Świętego, który miał odnowić oblicze ziemi, zostało wysłuchane. Kilka miesięcy 

później nastały społeczne przemiany, które dały początek niezależnemu związko-

wi zawodowemu „Solidarność”.  

 Rok i dwa miesiące po pierwszej pielgrzymce papieża do ojczyzny nastąpił 

Sierpień '80. Powstała „Solidarność”. Czesław Miłosz otrzymał Literacką Nagro-

dę Nobla; Papież przyjął go na audiencji tuż po uroczystościach w Sztokholmie. 

Powitał też serdecznie 15 stycznia 1981 roku Lecha Wałęsę na czele delegacji 

związku. 13 maja Jan Paweł II został ciężko ranny w zamachu. 28 maja zmarł 

kardynał prymas Stefan Wyszyński. 13 grudnia 1981 roku w Polsce został wpro-

wadzony stan wojenny; Papież jednoznacznie wypowiedział się przeciw przemo-

cy i opowiedział po stronie „Solidarności”. Papież mówił w Krakowie o wolno-

ści: „Wolność jest wielkim darem Bożym, trzeba go dobrze używać. Miłość sta-

nowi spełnienie wolności”.  

1     L               

2           V         

3         U           

4   X   U             

5             K       

6           H         

7     U               

1. Miły, uczynny i grzeczny.(P)       

2. Wzbudzający czułość, poruszający. (M)    

3. Przywieziona z podróży. (S)       

4. Wędrówka lub wyprawa. ( E)       

5. Potrzebny w autobusie, tramwaju lub w pociągu. (T) 

6. Brzeg morza.(S)           

7.Torba podróżna (S)           
Przygotowała Angelika Jezierska 

Na podstawie Centrum Jana Pawła II ks. J. Wiśniewski 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 07/129 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. POLITE/uprzejmy,   2. MOVING/ wzruszający, 3. 

SOUVENIR/ pamiątka  4. EXCURSION/wycieczka, 5.TICKET/ bilet, 6. SEA-

SHORE/ brzeg morza, 7. SUITCASE/walizka   hasło: TOURIST/turysta,  

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.  

NABOŻEŃSTWA: 

Adoracja Najświętszego Sakramentu - każdy piątek w godzinach 1700 - 1800  

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 

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 

Podczas niedzielnej zbiórki dla płockiego hospicjum w ramach akcji Pola Na-
dziei zebraliśmy 1631,76 PLN. Serdecznie dziękuję Państwu za dobre serce, dzie-

ciom za pomoc i organizatorom za przygotowanie Akcji.  



 

 

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 07/129 

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 

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy w czerwcu pomagali przy budowie 

plebani. Dziękuję za ofiary pieniężne w III niedzielę miesiąca i prywatne. W 

czerwcu zebraliśmy w kościele 2105 PLN. Bóg zapłać.  

11  

Zapraszam do udziału w XXXVI PIESZEJ PIELGRZYMCE Z PŁOCKA 
NA JASNĄ GÓRĘ w dniach 6 – 15 sierpnia. Zapisy w kancelarii, więcej in-

formacji w gablocie parafialnej lub na stronie internetowej Kurii Diecezjalnej.  

Przez cały miesiąc lipiec jest organizowana akcja „Parafialna wyprawka 
szkolna”. W świątyni przy chrzcielnicy będzie umieszczony kosz do której 

możemy składać zeszyty, długopisy, ołówki. Zebrane przybory przed 10 sierp-

nia br. przekażemy dzieciom z naszej parafii, które mają kłopoty finansowe i 

rodzicom jest trudno zakupić podstawowe przybory szkolne. Szkoła organizuje 

książki, bilety i inną pomoc, a my w parafii wspólnie dołączmy się do tej pięk-

nej akcji.  

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym odbyło się XI Świę-
to Parafii. Dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej z Rogozina za troskę i po-

moc, ministrantom, obsłudze świątyni za pomoc i  podczas VI Festiwalu Chó-

rów. Dziękuję Zakątkowi Odkrywca za prowadzenie Pikniku. Słowa uznania i 

wdzięczności przekazuję wszystkim wolontariuszom ze świetlicy Przystanek z 

przygotowanie i wystawienie sztuki Szewc Dratewka. Prosimy o następne. 

Dziękuję naszym Parafianom, szczególnie rodzicom, że znaleźli czas i wspól-

nie z bawili się dziećmi podczas Pikniku. Słowa szczególnego  podziękowania 

kieruję do wszystkich którzy włączyli się w Nasze Wspólne Święto. Koniec 

czerwca, a szczególnie dzień 29 czerwca każdego roku powinien nam przypo-

minać o powołaniu parafii i konsekracji naszej świątyni.  

Ks. dr J. Wiśniewski 

 24 czerwca br. odbył się VI Festiwal Chórów. W pierwszej – chóry wielogło-

sowe wygrał Tibi Cantamus z parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, drugie 

miejsce - Gloria z parafii Korzeń, a trzecie - Eklezja z parafii w Rogozinie. W 

drugiej kategorii wygrał Zespól Ludowy Grzybowianki ze Słubic, 2. miejsce: 

Vox Cordis z Gminnego Centrum Kultury i Tradycji wsi Gminy Gostynin, 3. 

miejsce: Złota Jesień z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. Gratu-

lujemy Ks. Profesorowi p. Mariuszowi i całemu  naszemu chórowi para-

fialnemu. Życzymy dalszych sukcesów.  
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Nr 07/129 

Dzień   Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Sob. 1   18
00

 msza św.  

Nd. 2 XIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 3-8   18
00

 msze św.  

Pi. 7  I PIĄTEK  17
00

 ADORACJA NAJŚWIĘT-

SZEGO SAKRAMENTU  

18
00

 msza św.  

Nd. 9 XIV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  

1130 msza św.  

Po.-Sob. 10-15   18
00

 msze św.  

Sob.  15  ŚW. BONAWENTURY -
BISKUPA I DOKTORA 

KOŚCIOŁA 

18
00

 msza św.  

Nd. 16 XV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 17-22   18
00

 msze św. 

Sob. 22  ŚW. MAGDALENY 18
00

 msza św.  

Nd. 23 XVI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 24-29   18
00

 msze św. 

Wt. 25  ŚW. KRZYSZTOFA 18
00

 msza św.  

Nd. 30 XVII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po. 31   18
00

 msza św.  

23 lipca br. po każdej mszy św. odbędzie się poświęcenie pojazdów: dwukoło-

wych i czterokołowych oraz  specjalna modlitwa w intencji użytkowników ruchu, 

kierowców, rowerzystów, motocyklistów i pieszych z okazji święta św. Krzyszto-

fa.  Zapraszam serdecznie wszystkich parafian.   

Św. Krzysztof jest świętym znanym głównie z legend, choć badania historyczne 

dowodzą, że pochodził z Azji i poniósł męczeńską śmierć ok. 250 r. Według le-

gend był olbrzymem: miał cztery metry wzrostu i niezwykłą siłę dzięki której 

przenosił pielgrzymów przez rzekę. Na popularnych wizerunkach przedstawiany 

z dzieciątkiem Jezus na barkach.  


