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Pismo bezpłatne  

Kiedy ktoś zapyta, jak ja się dziś czuję,  
grzecznie mu odpowiadam, że "dobrze, dziękuję". 
To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko,  
Astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką,  
puls słaby, krew moja w cholesterol bogata... 
Lecz dobrze się czuję, jak na moje lata.  
Bez laseczki teraz chodzić już nie mogę,  
choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę. 
W nocy przez bezsenność bardzo się morduję,  
ale przyjdzie ranek... znów dobrze się czuję.  
Mam zawroty głowy, pamięć "figle" płata, lecz dobrze się czuję, jak na moje lata! 
Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi, że kiedy starość i niemoc przychodzi,  
to lepiej zgodzić się ze strzykaniem kości i nie opowiadać o swojej starości. 
Zaciskając zęby z tym losem się pogódź i wszystkich  
wokoło chorobami nie nudź! 
Powiadają: "Starość okresem jest złotym",  
kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym... 
"Uszy" mam w pudełku, "zęby" w wodzie studzę,  
"oczy" na stoliku, zanim się obudzę... 
Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje: 
"Czy to wszystkie części, które się wyjmuje?" 
Za czasów młodości (mówię bez przesady) łatwe były biegi, skłony i przysiady. 
W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało,  
żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą... 
A teraz na starość czasy się zmieniły, spacerkiem do sklepu,  
z powrotem bez siły. 
Dobra rada dla tych, którzy się starzeją: 
niech zacisną zęby i z życia się śmieją. 
Kiedy wstaną rano, "części" pozbierają,  
niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają.  
Jeśli ich nazwiska tam nie figurują,  
to znaczy, że ZDROWI I DOBRZE SIĘ CZUJĄ. 

"Jak ja się czuję" ..........  

Józefa Jucha  
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Dnia 29 czerwca 2006 roku w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła Biskup Płocki ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus erygował parafię pw. św. 
Faustyny w Rogozinie oraz dokonał konsekracji kościoła parafialnego. Decyzja o 
budowie kościoła - początkowo jako filii parafii w Imielnicy - została podjęta 9 
lat wcześniej, w 1997 r. Dzieło zainicjował ówczesny proboszcz imielnicki ks. 
kan. Kazimierz Kowalski. W uroczystościach konsekracyjnych wzięło udział wie-
lu zaproszonych gości, jak również liczni mieszkańcy Rogozina  i pozostałych 
wsi, które weszły w skład nowej wspólnoty parafialnej. Ks. bp Stanisław Wiel-
gus, powiedział: „Dziękuję najpierw Bogu Wszechmogącemu, który to dzieło 
obdarzył swym błogosławieństwem. Dziękuję także mojemu poprzednikowi abp. 
Zygmuntowi Kamińskiemu, który podjął decyzję o budowie kościoła. Wyrażam 
wdzięczność poprzedniemu proboszczowi ks. kan. Kazimierzowi Kowalskiemu, 
który rozpoczął budowę i dzisiaj ogląda owoce swej pracy, oraz ks. Ryszardowi 
Paradowskiemu, który sfinalizował to dzieło. Chcę nade wszystko podziękować 
Wam, Drodzy Mieszkańcy Rogozina i okolicznych miejscowości, bo bez Wasze-
go entuzjazmu, energii, zapału, ofiar, które składaliście, świątynia ta nie mogłaby 
powstać. (...). Tu będą chrzczone Wasze dzieci, tu będą błogosławione Wasze 
związki małżeńskie, tu będziecie się modlić i żegnać swoich najbliższych - tu bę-
dzie biło serce Waszej wspólnoty parafialnej. Tu będziecie budować fundament 
Waszego życia”.  

Tak więc w tym roku już po raz jedenasty obchodziliśmy rocznicę istnie-
nia  parafii. Nasza  wspólnota rozwija się dynamicznie.  Pięknieje kościół, po-
wstaje plebania. Parafia rozwija się również pod względem duchowym i społecz-
nym. W ramach jubileuszu w sobotę 24 czerwca b.r., odbył się w naszym w ko-
ściele VI Festiwal Chórów Cantate Rogozino 2017. Jak co roku chórzyści wystę-
powali w dwóch kategoriach. W pierwszej – chóry wielogłosowe – prezentują się 
zazwyczaj chóry kościelne, a w drugiej – chóry z domów kultury, przede wszyst-
kim z seniorami w składzie. W kategorii chórów wielogłosowych: 1. Miejsce za-
jął chór: Tibi Cantamus z parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, 2. miejsce: Glo-
ria z parafii Korzeń, 3. miejsce: Eklezja z parafii w Rogozinie. W drugiej katego-
rii; 1. Miejsce zajął: 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. 

Natomiast w niedzielę parafia świętowała z 12 parami jubileusze małżeń-
skie (25-; 50- lecia) – uroczystą mszę odprawił proboszcz ks. dr Janusz Wiśniew-
ski oraz ks. prof. Hieronim Chamski. W trakcie nabożeństwa wystąpił nasz chór 
parafialny który zaprezentował utwory przygotowane na festiwal. Słuchacze byli 
pod wrażeniem zarówno kunsztu chóru , profesjonalizmu dyrygentów i chórzy-
stów ale też jego  prezencji. W dni parafii  wkomponowała się także wystawa pt.: 
100-lecie objawień w Fatimie, przygotowana przez panią prof. Stanisławę Pie-
trzak – Kociędę.  

Spacerkiem po okolicy parafii ... 
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Spacerkiem po okolicy parafii ... 
Na niedzielne popołudnie ks. Proboszcz zaprosił parafian na pik- nik 

naukowy prowadzony przez firmę Zakątek Odkrywców. Prawie setka dzieci  spę-
dziła czas, łącząc zabawę i naukę, wykonując ciekawe doświadczenia, uczyły się 
kreatywności i rozwijały wyobraźnię, były też do wyboru gry sprawnościowe. 
Miały okazję stać się prawdziwymi naukowcami. Dzieci przygotowywały roztwo-
ry, badały ich właściwości oraz obserwowały zachodzące reakcje. Dodatkowo w 
czasie zajęć odbywał się niezwykły pokaz wielkich i małych baniek mydlanych. 

Na koniec dnia pełnego wrażeń i emocji  w świetlicy „Przystanek” chętni 
obejrzeli sztukę pt. „Szewczyk Dratewka" Janiny Porazińskiej. Łącznie z dekora-
cjami, lalkami i innymi rekwizytami przygotowanymi przez rodziców i wolonta-
riuszy ze świetlicy. Wystawienie spektaklu było  swego rodzaju podsumowaniem 
kolejnego roku działalności Świetlicy , formą podziękowania dla rodziców, któ-
rzy przyprowadzali tu  swoje pociechy na sobotnie przedpołudnia oraz dzieciom 
za aktywność, zaangażowanie, chęci do pracy, za uśmiech i radość. Wielkie emo-
cje były na widowni, ale też za kulisami, gdzie trema malowała „wypieki” nie 
tylko na twarzach, ale i w sercach wolontariuszy. Trud aktorów został nagrodzony 
gromkimi brawami; posypały się też zaproszenia dla teatrzyku, by wystąpił ze 
spektaklem w przedszkolach na terenie gminy. 

W czasie pikniku  atrakcje przygotowane przez ks. proboszcza i  współor-
ganizatorów pozwoliły dzieciom choć na chwilę przenieść się w świat baśni, za-
bawy i ogromnej radości. Wszystkie dzieci, które przybyły, mogły świetnie się 
bawić dzięki aktywności animatorów. Jak mówili uczestnicy, było  barwnie i cie-
kawie. Dopisała pogoda! Ta duchowa – też!.  

Przygotował Krzysztof Czerwiński 
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BIBLIA, Kopernik… Galileusz 

/ze s. 4/Kościół obecnie powołał specjalną komisję papie-
ską do współpracy między uczonymi na temat stosunku 
nauki do religii. O Galileuszu rozpowszechniano wiele 
fałszywych wiadomości: że był więziony, torturowany, 
skazany na śmierć i że w pokutnym stroju miał odwołać 
swoją teorię, i że zaraz "po wyroku miał powiedzieć: E 
PUR SI MUOVE - (a jednak się obraca). Wszystko to są 
"fake news" - zmyślone wiadomości, które pojawiły się 
dopiero 120 lat po śmierci Galileusza. 
No to jak było na prawdę? Galileusz miał "areszt domo-
wy", ale papież Urban VIII zamienił mu od razu tę karę 
na zamieszkanie w willi Wielkiego Księcia Toskany w 

Rzymie. Już po miesiącu Galileusz zamieszkał u swego przyjaciela biskupa Sien-
ny. Potem w swojej własnej willi Arcetri koło Florencji, gdzie zmarł we własnym 
domu w roku 1642.  ks. Hieronim Chamski  

Galileo Galilei  
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 Każdy, kto bierze do ręki Biblię, 
powinien pamiętać, że jest to najstarsza księ-
ga ludzkości i nie może dzisiaj służyć nam 
jako podręcznik: historii, geografii, astrono-
mii czy biologii. 

Ludzie prości od najdawniejszych 
czasów myśleli, że Ptolemeusz - grecki filo-
zof - miał rację, gdy twierdził, że ziemia jest 
płaska i oblana wodą. A słońce, księżyc i 
gwiazdy stanowią tylko "dekorację" ziemi. 
Z biegiem lat zaczęto podejrzewać, że ta 
"dekoracja" jest w ciągłym ruchu i nie stoi w 
miejscu! Znamy wierszyk szkolny:  

"Wstrzymał słońce, ruszył ziemię,  

polskie wydało go plemię". 

Tak o Mikołaju Koperniku (1473-1543) urodzonym w Toruniu uczono 
mnie w szkole. Co on takiego dowiódł światu? 

Dowiódł, że ziemia nie jest płaska, ale że jest KULISTA i że obraca się 
wokół SŁÓŃCA! (A nie odwrotnie!). Opisał swój dowód w dziele: "De revolutio-

nibus orbium coelestium" - (O obrotach sfer niebieskich). Swoją pracę podarował 
papieżowi Pawłowi III. Ten, po zapoznaniu się z dowodami, przyznał mu rację! 
Ale wieść rozeszła się błyskawicznie i natychmiast zaprotestowali Dominikanie 
(Zakon kaznodziejski). Pytali, co mamy mówić ludziom? Pomyślą, że Biblia się 
myli?! Co robi papież? Prosi Kopernika, aby na razie nie rozgłaszał zbytnio swo-
jej teorii, dopóki większość ludzi nie zapozna się z tymi dowodami.  

Teoria Kopernika spotkała się także ze zdecydowanym sprzeciwem Mar-
cina Lutra i innych teologów Protestanckich (jakoby sprzeczna z Biblią).  

Niestety, Kongregacja uległa presji biblistów i dopisała dzieło Kopernika 
do listy ksiąg "zakazanych". Tę listę usunięto dopiero w roku 1828. 

A jaką rolę odegrał Galileusz? Kim był i jak się stał we Włoszech zacie-
kłym głosicielem teorii Kopernika? 

Galileusz (1564-1642) urodzony w Pizie, gdzie potem był wykładowcą, 
stał się najgorętszym zwolennikiem teorii Kopernika. Presja biblistów i teologów 
była tak wielka, że kazano mu powstrzymać się od głoszenia teorii Kopernika. 
Dopiero, gdy został papieżem jego przyjaciel i zwolennik teorii Kopernika, kar-
dynał Barberini, jako papież URBAN VIII, Galileusz napisał (i wydał bez zgody 

Kościoła) swoje dzieło: "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo" (Dialog 

o dwu najważniejszych układach świata). Pod wpływem tych samych presji bibli-
stów i teologów dopisano i jego dzieło do listy ksiąg "zakazanych".  Ta lista zo-
stała skreślona całkowicie dopiero w roku 1822. /c.d. s. 3/ 

 

Nicolaus Copernicus  
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 Szanowni Państwo, 
 Od września b.r. rozpoczynamy  w naszej gazetce parafialnej panel me-
dyczny a w nim szereg ciekawych artykułów  nt. praw pacjenta, prawidłowego 
wezwania karetki pogotowia, zachodzących zmianach w obszarze opieki zdro-
wotnej dla pacjentów, ,,koperty życia”,  świadczeń zdrowotnych w mieście i 
powiecie, życia i zdrowia seniorów, etc.  
 Będą też udzielane porady i odpowiedzi na zadawane przez Państwa py-
tania i przedstawiane problemy, oczywiście z należytą ochroną danych osobo-
wych i danych wrażliwych. W tym celu w naszym kościele w Rogozinie zosta-
nie umieszczona skrzyneczka pytań, do której można wrzucać karteczki z zapy-
taniami w tym zakresie. Dołożymy wszelkich starań, by wyjaśniać wszelkie 
wątpliwości i służyć radą i pomocą w tak trudnym dziś obszarze opieki zdro-
wotnej.  
 Panel prowadzi Wiesława Rybicka- Bogusz -  doświadczony praktyk we 
współpracy z pacjentami, Kierownik Działu Organizacyjnego w Płockim Pogo-
towiu, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Zintegrowanego. 

Wiesława Rybicka- Bogusz  

Wszechobecne rośliny, otaczające nas ze wszystkich stron traktowane 
niejednokrotnie jako element stały dekoracji to także, a może przede wszystkim 
naturalny towarzysz ludzkiego organizmu. Zapomniane przez człowieka nadal 
są na samym początku łańcucha pokarmowego niemal wszystkich istot żyją-
cych. Człowiek w swej niecierpliwości, lenistwie, wygodnictwie znalazł sub-
stancje chemiczne, aby szybciej i łatwiej dopomóc sobie w niedyspozycjach dnia 
codziennego, czy sezonowych osłabieniach. A warto wiedzieć, że spośród ok. 
pół miliona gatunków roślin wyodrębniono także te stosowane od zarania dzie-
jów jako leki, nazywane po prostu ziołami. Stąd mieszkające na skrajach lasów 
w kulturze słowiańskiej babki nazywane szeptuchami, były po prostu zielarka-
mi. Ich wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie doczekała się swoich 
opracowań. Pomimo istnienia konwencjonalnych i nowoczesnych metod lecze-
nia to te tradycyjne, oparte na ziołach są ich podstawą, a nazywa się je po prostu 
ziołolecznictwem. 
 Podstawowym ziołem jakie powinno znaleźć się w każdej domowej ap-
teczce, zwłaszcza u osób ceniących sobie naturalne sposoby leczenia i wsparcia 
organizmu jest czystek – cistus, który przede wszystkim doskonale wzmacnia i 
oczyszcza  organizm. Ma także właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe, 
antygrzybicze oraz przeciwalergiczne. Ponadto usuwa z organizmu metale cięż-
kie, pomaga zapobiegać chorobie niedokrwiennej serca, wspomaga leczenie bo-
reliozy itp. Stosowanie czystka ma także pozytywny wpływ na higienę jamy 
ustnej. Aby doświadczyć niezwykłych właściwości tej rośliny, napar należy pić 
regularnie, tzn. dwa, trzy razy dziennie – codziennie!!! /c.d.s. 10/ 

Kroczyć ścieżką zdrową z apteczką domo  
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 Adam, żył w raju, nadawał imiona innym stworzeniom, panował, ale mimo 
to czuł się sam, bo «nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny» (Rdz 2, 
20), i doświadczał samotności. Samotność, dramat, który także i dziś dotyka wie-
lu mężczyzn i wiele kobiet. Myślę o osobach starszych, opuszczonych nawet 
przez swoich bliskich i własne dzieci; o wdowcach i wdowach; o wielu mężczy-
znach i kobietach porzuconych przez swoją żonę lub swojego męża; o wielu oso-
bach, które faktycznie czują się same, nie zrozumiane i nie wysłuchane; o mło-
dych padających ofiarą kultury konsumpcjonizmu, użycia i wyrzucenia oraz kul-
tury odrzucenia.  
 Dziś przeżywamy paradoks zglobalizowanego świata, w którym widzimy 
tak wiele luksusowych domów i wieżowców, ale coraz mniej ciepła domu i rodzi-
ny; wiele ambitnych projektów, ale mało czasu, aby żyć tym, co zostało osiągnię-
te; wiele wyrafinowanych środków rozrywki, ale coraz głębsza jest pustka w ser-
cu; wiele przyjemności, ale mało miłości; tak dużo swobody, ale mało autono-
mii... Coraz więcej jest ludzi, którzy czują się sami, ale również tych, którzy za-
mykają się w egoizmie, w melancholii, w destrukcyjnej przemocy i niewoli przy-
jemności oraz bożka pieniądza.  Coraz mniej poważnie traktuje się rozwijanie so-
lidnej i owocnej relacji miłości: w zdrowiu i chorobie, bogactwie i ubóstwie, na 
dobre i na złe. Miłość trwała, wierna, rzetelna, stabilna, płodna jest coraz częściej 
wyśmiewana i postrzegana jakby była jakimś przeżytkiem.  
Miłość między mężczyzną a kobietą 
 Serce Boga było jakby zasmucone, widząc samotność Adama, i Bóg po-
wiedział: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowied-

nią dla niego pomoc» (Rdz 2, 18). Słowa te ukazują, że serca mężczyzny nic nie 
czyni szczęśliwym tak bardzo jak serce istoty do niego podobnej, odpowiadającej 
mu, która go miłuje i wyrywa z samotności i poczucia osamotnienia. Ukazują 
również, że Bóg nie stworzył człowieka do życia w smutku i samotności, ale do 
szczęścia, by dzielił swoją drogę z inną osobą, która byłaby wobec niego komple-
mentarna; by przeżywał wspaniałe doświadczenie miłości: to znaczy kochał i był 
kochany. Oto marzenie Boga dla Jego ukochanej istoty: widzieć ją spełnioną w 
związku miłości między mężczyzną a kobietą; szczęśliwą na wspólnej drodze, 
owocną we wzajemnym obdarowywaniu się. Jest to ten sam plan, jaki Jezus w 
Ewangelii podsumowuje w tych słowach: «Na początku stworzenia Bóg stworzył 

ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy 

się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz 

jednym ciałem» (Mk 10, 6-8; por. Rdz 1, 27; 2, 24). 
 Bóg błogosławi ludzką miłość, to On jednoczy serca mężczyzny i kobiety, 
którzy się kochają, i łączy je w jedności i nierozerwalnie. Oznacza to, że celem 
małżeństwa jest nie tylko życie razem na zawsze, ale miłowanie się na zawsze! 

Papież Franciszek - … Bóg błogosławi ludzką miłość  

Przygotowała  na podstawie .”opoka „Magdalena Balska 

Nr 08/130 
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Władca Pierścieni J.R.R. Tolkiena to powieść fantastyczna, której akcja 
rozgrywa się w mitologicznej krainie, zwanej Śródziemiem. Zarówno książka, jak 
i jej ekranizacja to jedne z najpopularniejszych dzieł z gatunku fantasy. Mało kto 
jednak wie, że jest także, jak mówił sam Tolkien, "dziełem religijnym i katolic-
kim".  

Frodo Baggins, hobbit wiodący spokojne życie w zielonej krainie, Shire, 
pewnego dnia odkrywa, że stary pierścień, który zostawił mu w spadku wuj ma 
przerażającą moc. Wykuty wieki temu w ogniu Góry Przeznaczenia przez Mrocz-
nego Władcę Mordoru, Saurona miał uczynić go niepokonanym i pomóc mu oto-
czyć cały świat cieniem i plugastwem. W tamtym czasie zostały wykute także 
inne pierścienie, które miały być rzekomo darem dla poszczególnych ras zamiesz-
kujących Śródziemie – siedem dla krasnoludów, trzy dla elfów i dziewięć dla 
ludzkich władców. "Jeden pierścień, by wszystkimi rządzić, jeden, by wszystkie 

znaleźć, jeden by je zebrać  i w ciemności złączyć" – oto napis, który zdobi Jedy-
ny Pierścień, i który najlepiej oddaje całe zło, które ze sobą niesie. . W najmniej 
oczekiwanym momencie pierścień opuścił Saurona, a ten został pokonany. Oka-
zało się jednak, że jego duch ocalał, a on sam chce odzyskać swoją utraconą wła-
sność.  

Gdy Frodo dowiaduje się od Gandalfa, Mędrca, że Sauron wysłał w po-
ścig za nim swoje sługi, rusza w ucieczkę. Wędruje do krainy elfów, Rivendell, 
gdzie Biała Rada zadecyduje o dalszych losach pierścienia. Okazuje się, że należy 
go jak najprędzej zniszczyć. Problem w tym, że jedynym miejscem w którym 
można tego dokonać jest Góra Przeznaczenia, ta sama, w której Jedyny Pierścień 
został wykuty. Co gorsza, przedstawiciele ludzi, krasnoludów i elfów nijak nie 
mogą się dogadać, kto z nich ma wziąć na siebie to brzemię. Frodo, zatrwożony 
chorym pożądaniem, które wzbudza w nich wszystkich feralny klejnot, wbrew 
swojemu strachowi postanawia sam zostać Powiernikiem Pierścienia.  

Otóż Frodo bierze na siebie ogromny trud i cierpienie, ciężar którego bali 
się najwięksi wojownicy, a Mędrzec Gandalf na samą myśl o wzięciu pierścienia 
powiedział, by nie kusić go, bo na pewno użyłby go do czynienia dobra, lecz prę-
dzej czy później ta niepozorna błyskotka zawładnęłaby nim. Frodo opisuje, że im 
bliżej celu jest, tym pierścień wydaje się cięższy, na samej Górze Przeznaczenia 
ma on na szyi sino odciśnięty łańcuch, jak gdyby jego brzemie ważyło setki kilo-
gramów.  
 W dziele Tolkiena i jego ekranizacji znajdziemy wiele mądrości, którą mo-
żemy odnieść do naszego życia. Gdy strudzony Frodo ma wątpliwości co do sen-
su swojej dalszej wyprawy, gdy już niejednokrotnie przychodzi mu do głowy 
myśl, by się poddać, przypomina sobie rozmowę z Gandalfem: "Żałuje że pier-
ścień do mnie trafił. Chciałbym, żeby nic z tych rzeczy się nigdy nie wydarzy-
ło". /c.d. s.9/.  

WŁADCA PIERŚCIENI Nr 08/130 
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Dzień 7 lipca 1572 r. był dniem strasznym dla Rzeczypospolitej. Zmarł 
król Zygmunt II August – ostatni z Jagiellonów. Śmierć każdego władcy zawsze 
budziła obawy, a tym bardziej śmierć władcy, który nie pozostawił następcy. Za-
pewne wielu zadawało sobie pytanie – co teraz będzie? A co ma być? Będzie no-
wy król, nowa władza. Wielu z pewnością drżało, wielu miało być może jakieś 
nadzieje na nowe szanse. Tak to zawsze jest, że zmiana władzy dla jednych jest 
korzystna, dla drugich – niekoniecznie.  

Śmierć Zygmunta Augusta zapoczątkowała w Polsce nowy rozdział dzie-
jów pod tytułem „Wolna elekcja”. I tak się stało, że pierwszym elekcyjnym kró-
lem został Henryk Walezy, drugim słynny Stefan Batory, a kolejnym Zygmunt III 
Waza, który w tym miesiącu będzie naszym głównym bohaterem. Dlaczego? Bo 
w sierpniu przypada rocznica wyboru na króla, a poza tym był to – Zygmunt III 
Waza - człowiek, który zasługuje na większą uwagę. 

Królewicz Zygmunt urodził się w 1566 r. w Szwecji. Był jedynym synem 
króla szwedzkiego, Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki - córki króla polskiego, 
Zygmunta I Starego i Bony. Szwecja była protestanckim krajem, nauczycielami 
królewicza byli luteranie, ale także jezuici z otoczenia matki. Ci ostatni mieli chy-
ba silniejszy dar przekonywania, skoro Zygmunt nie chciał uczestniczyć w lute-
rańskich nabożeństwach pomimo nacisków ojca. Poza wykształceniem ogólnym 
wyniósł Zygmunt z lat nauki głęboką katolicką pobożność: uczestniczył w trzech 
mszach dziennie, wiele godzin spędzał na samotnej modlitwie, surowo przestrze-
gał postów. Jego postawa wzbudziła szacunek katolików, ale także utrwalała opi-
nię o nim jako fanatycznym katoliku. 

Katolicka wiara i pokrewieństwo z Jagiellonami przyczyniły się do wybo-
ru Zygmunta na tron Rzeczypospolitej. Miało to miejsce w podwarszawskiej Woli 
19 sierpnia 1587 r., a koronacja - 27 grudnia w Krakowie. Początki panowania 
Zygmunta III to czas wojny domowej między zwolennikami Wazów, a Habsbur-
gów, którzy też starali się o polską koronę. Udało się zażegnać ten konflikt, ale 
król musiał poślubić jedną z habsburskich księżniczek. Zygmunt ożenił się z An-
ną. Para doczekała się pięciorga dzieci. W 1598 r. Anna zmarła, a kilka lat póź-
niej król ożenił się z jej młodszą siostrą Konstancją. Z tego związku urodziło się 
siedmioro dzieci. 

Epoka Zygmunta III to okres wiecznych konfliktów z Turcją, Szwecją, 
bunty kozackie, ale to również czas zwycięskich bitew. Warto wspomnieć, że za 
panowania Zygmunta Polacy zdobyli Moskwę, a królewski syn – Władysław, 
miał szansę zostać carem. Król przeniósł także stolicę z Krakowa do Warszawy i 
był pierwszym od 15 lat polskim władcą, który znał język polski.  

W 1631 r. zmarła Konstancja, co spowodowało, że król się załamał. 
Zmarł 30 kwietnia 1632 r. na udar mózgu i został pochowany na Wawelu. 

Nr 08/130 

Mariusz Misiak 

Zygmunt III Waza 
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Uczymy się języków obcych - angielski Nr 08/130 

/c.d. ze s. 7/ Mędrzec odpowiada słowami, którymi powinien kierować się 
każdy z nas: "Jak wszyscy, którzy dożyli takich czasów, ale nie nam o tym 
decydować. Wszystko, o czym musimy zadecydować, to co zrobić z czasem, 
który nam dano". Warto wspomnieć różnież o Samie, przyjacielu Froda, który 
aż do końca towarzyszył mu w jego drodze. Gdy Powiernik Pierścienia wdra-
pując się na Górę Przeznaczenia upadł bez sił na dalszą wspinaczkę, Samwise 
zachował zimną krew: "Nie mogę nieść pańskiego brzemienia, ale pana mogę 
przecież nieść z nim razem! "   

Podsumowując, Władca Pierścieni J.R.R. Tolkiena to nie tylko kolej-
na powieść, która po przeczytaniu pójdzie w zapomnienie. To lektura ponad-
czasowa, lektura, która może zmienić życie, przepełniona wartą poznania mą-
drością. Dzieło, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, a które ja dziś ser-
decznie wszystkim polecam! 

Przygotowała Angelika Jezierska 

bmtnp  

1       S       

2           Y   

3   I       C   

4       R       

5     L         

6         T     

7       E       

1. Chwalebny, zbawienny.(B)   
2. Wakacyjny miesiąc. (J)      
3. Majówka. (P)       
4. Zarządzana przez proboszcza. ( P) 
5. Wypoczynek. (H)       
6. Strona świata, kierunek.(W)   
7.Żar, spiekota (H)       
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 08/130 

Rozwiązanie krzyżówki: 1. BLESSED/ błogosławiony,   2. JULY/ lipiec, 3. PIC-
NIC/ piknik  4. PARISH/parafia, 5.HOLYDAY/ wakacje, 6. WEST/ Zachód, 7. 
HEAT/upał  hasło: SUNRISE/wschód słońca,  

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 

/ze s. 5/ dobrze zaopatrzonych marketach. Pamiętajmy jednak, aby spożywać czy-
stek w formie ciętego suszu, wówczas możemy skorzystać w pełni z jego właści-
wości. Więcej o czystku: http://www.akademiawitalnosci.pl/10-powodow-dla-
ktorych-warto-pic-herbatke-z-czystka/  lub https://nazdrowie.biopunkt.pl/czystek/  

Joanna Peciakowska 



 

 

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 08/130 

Redaguje zespół.  

Adres do korespondencji:  

Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy w lipcu pomagali przy budowie pleba-
ni. Dziękuję za ofiary pieniężne w III niedzielę lipca, w którą zebraliśmy  
2881 PLN. Drodzy Parafianie i przyjaciele 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.  

Ks. dr J. Wiśniewski 

Filia Biblioteczna w Rogozinie zaprasza 8 sierpnia (wtorek) na godzinę 1700 
młodszych czytelników, na spotkanie z jednym z najpopularniejszych autorów 
książek dla dzieci i młodzieży, wielokrotnie nagradzanym, Marcinem Szczy-
gielskim.  
 Marcin Szczygielski – pisarz, grafik, autor sztuk teatralnych. Członek 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autor obdarzony niezwykłą wyobraźnią 
i  poczuciem humoru, który tworzy nie tylko dla dzieci i młodzieży. Jego 
pierwsza powieść dla młodszych czytelników "Omega" wydana w 2009 roku 
zdobyła tytuł "Książki Roku" w konkursie IBBY.  Szczygielski to pisarz, który 
nie boi się podejmować trudnych tematów: "Arka czasu" książka, która w nie-
banalny sposób przybliża dzieciom w przedziale wiekowym od 8 do 14 lat gro-
zę Holocaustu. Inne znane utwory jego autorstwa to m. in.: „Za niebieskimi 
drzwiami" (2010), „Czarny młyn” (2011) "Czarownica piętro niżej" (2013), 
"Tuczarnia motyli" (2014). „Teatr niewidzialnych dzieci” (2016), „Klątwa 
dziewiątych urodzin” (2016). Podczas spotkania będzie możliwość kupienia 
książek autora i zdobycie jego autografu.  

Drodzy Parafianie. 20 sierpnia br. podczas mszy św. o godz. 1130 będziemy 
dobremu Bogu dziękować za plany naszej ziemi. Według naszych ustaleń wie-
niec dożynkowy  w tym roku przygotowuje Brochocinek. A od godz. 1600 za-
praszam na  wspólne biesiadowanie ze swoim koszykiem.  
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Nr 08/130 

Dzień 

     

Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Wt.-Sob 1-5   1800 msze św.  

Pi. 4  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 - odwiedziny u chorych  

/czwartek/ 

1700 spowiedź , Adoracja, na-
bożeństwo do Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Nd. 6 PRZEMIENIENIE  
PAŃSKIE 

 930 msza św.   

1130 msza św.   

Po.-Pi. 7-12   1800 msze św.  

Nd. 13 XIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  

1130 msza św.  

Wt. 15  UROCZYSTOŚĆ  
NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNY 

930 msza św.,  

1130 msza św.  

Śr.-Sob. 16-19   1800 msze św.  

Nd. 20 XX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św. DOŻYNKI 

Po.-
Sob. 

22-27   1800 msze św.  

Czw. 24  ŚWIĘTO ŚW. BAR-
TŁOMIEJA  

APOSTOŁA 

1800 msza św.  

Sob. 26  UROCZYSTOŚĆ  

MARYI PANNY  

CZĘSTOCHOWSKIEJ 

1800 msza św.  

Nd. 

  

27 XXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-
Czw. 

29-31   1800 msze św.  

Śr. 9  ŚW. TERESY BENE-
DYKTY OD KRZYŻA 

(EDYTA STEIN) 

1800 msza św.  

6 sierpnia to święto Przemienienia Pańskiego znane było już w VI w. i swą rangą 
dorównywało Uroczystości Chrystusa Króla. W Rzymie wprowadził je Papież 
Kalikst III, jako podziękowanie Bogu za odniesione zwycięstwo pod Belgradem 
w dniu 6 sierpnia 1456 r. Wydarzenie z życia Jezusa, opisane w Biblii przez 
trzech ewangelistów. Obchodzone w liturgii chrześcijańskiej jako ważne święto.  


