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Aniele Boży Stróżu mój 
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jak malowana lala 

ale ruszaj w te pędy 
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niziutko na ziemi 

Anioł nie zrozumie nie wisiał na 
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i miłość zna za łatwą skoro nie 
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W bieżącym roku przypada 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej w 

Rogozinie imienia Czesława Hinca. Patron naszej szkoły urodził się w lipcu 1899 

roku w Steklinie. Był to człowiek instytucja: patriota, nauczyciel, społecznik o 

szerokich horyzontach, wychowanek płockiej Małachowianki, ochotnik i komba-

tant roku 1920. Przykładny mąż Jadwigi Reginy z Szafrynów, ojciec trójki dzieci: 

Waldemara, Urszuli i Czesławy. 

Był kierownikiem naszej szkoły w latach 1932-39. Dbał wówczas o po-

ziom i rozwój szkoły, dobierał do współpracy wybitnych nauczycieli, społeczni-

ków, kochających swój zawód. Po przybyciu z Wyszogrodu (gdzie był kierowni-

kiem siedmioklasowej szkoły) do Rogozina Czesław Hinc współpracował owoc-

nie z Zarządem Gminy Rogozino (w 1932 roku z wójtem  Bornińskim, od połowy 

1933 roku z wójtem Józefem Kłosińskim, w 1939 roku z wójtem Mikułskim), 

innymi aktywnymi działaczami gminy Rogozino, a także przewodniczącymi ko-

misji gminnych, p. Janem Zielińskim z Rogozina, p. Janem Wesołowskim z Ro-

gozinka. Pozwalało to na bieżąco poznawać problemy oraz potrzeby społeczności 

gminnej. Już od 1932 roku współpracował z panem Ignacym Pawlakiem, ożywia-

jąc pracę Uniwersytetu Ludowego pani Leokadii Bergerowej w Trzepowie. Jesz-

cze w czasie swojej pracy w Wyszogrodzie został członkiem powiatowych władz 

Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pracując w Rogozinie, przewodniczył konfe-

rencjom ognisk nauczycielskich Rogozino - Bielino. Dla społeczności nauczycieli 

gminy Rogozino był mężem zaufania. 

Działał aktywnie politycznie od 31 sierpnia 1932 roku. Pełnił funkcję 
członka komitetu organizacyjnego Bezpartyjnego Bloku Wspierania Rządu 

(BBWR), przewodniczył w komisjach wyborczych do Sejmu (okręg 12 płocki), 

do Senatu (obwód 8 - Ośnica, Bielino, Rogozino). Współpracował z członkiem 

władz patriotycznych, gospodarczych i politycznych, hrabią Włodzimierzem Ho-

łyńskim z Radzanowa, współdziałał z redaktorem Franciszkiem Wybultem z 

„Kuriera Mazowieckiego” (w latach 1935 - 1938 przewodniczącym władz powia-

towych „Strzelca", legionistą). 
Będąc uczniem Gimnazjum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w 

Płocku, jako młody ochotnik  Czesław wziął udział w obronie Ojczyzny przed 

zalewem komunizmu. Jako kombatant tej wojny brał czynny udział w organiza-

cjach niepodległościowych zrzeszających uczestników walk 1920 roku. Na szcze-

blu powiatowym współpracował z  dziedzicem Teofilem Jaźwińskim ze Ślepko-

wa, Działalność ta zaowocowała wybudowaniem w Rogozinie pomnika bohate-

rów walk wyzwalających Ojczyznę. Jako członek Komitetu Budowy przygotował 

dokładny scenariusz uroczystości odsłonięcia  pomnika w ścisłej współpracy z 

wójtem, panem Mikułskim i księdzem proboszczem Władysławem Skierkowskim 

z Imielnicy, a także majorem Nowackim z 4 Pułku Strzelców Konnych z Płocka. 

Podniosła uroczystość  odsłonięcia w dniu 15.08.1939 r. zgromadziła w Rogozi-

nie tysięczne rzesze mieszkańców gminy i  Płocka, /c.d.s.3/ 

Spacerkiem po okolicy parafii ... 
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/cd ze s. 2/ zaowocowała także dużą ofiarnością obywateli na rzecz obronności 

kraju. Aktywnie współpracował z Inspektoratem Szkolnym w Płocku oraz z To-

warzystwem Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, co w efekcie przyniosło 

zgodę na rozbudowę szkoły w Rogozinie. Miał ścisłe związki z władzami woj-

skowymi, bliżej - z Czwartym Pułkiem Strzelców Konnych z Płocka, a także z 

władzami Związku Strzeleckiego. Ponadto prowadził kursy Ligi Obrony Po-

wietrznej Państwa. Utrzymywał kontakty z płocką Małachowianką, uczestnicząc 

w ostatnim przedwojennym zjeździe wychowanków.  

Czesław Hinc uczestniczył w wielu inicjatywach społecznych: w wyborze 

sołtysów, pomocy powodzianom, organizowaniu świetlic, w komisjach wybor-

czych różnego szczebla, w pomocy bezrobotnym, oświacie pozaszkolnej i w pod-

noszeniu kultury rolnej. Dbał o rozwój fizyczny młodzieży, organizując zawody 

lekkoatletyczne, turnieje siatkówki na terenie i w pobliżu budynku starej gminy 

(dzisiejszy plac zabaw przy Domu Ludowym). W lipcu 1933 roku Czesław Hinc 

założył Koło Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych, co przynio-

sło w efekcie zgodę na rozbudowę naszej szkoły. Troszczył się także o los utalen-

towanych, niezamożnych uczniów. 

Miał zdecydowane poglądy polityczne, był zwolennikiem Marszałka Jó-

zefa Piłsudskiego i bardzo przeżywał śmierć tego Wielkiego Polaka. Uczestniczył 

wraz z żoną Jadwigą w pogrzebie Marszałka w Warszawie. Z grupą kombatantów 

sypał kopiec Marszałka Piłsudskiego w Krakowie. Uczestniczył w zjeździe kom-

batantów w Wilnie (12.09.1938 r.), brał także udział w uroczystościach podczas 

wizyty marszałka Edwarda Rydza Śmigłego, który przybył do Płocka z racji na-

dania 4 Pułkowi Strzelców Konnych sztandaru (29.05.1938 r.). Po latach wytężo-

nej pracy otrzymał  w 1938 roku Srebrny Krzyż Zasługi. 

Działał na rzecz podnoszenia w Rogozinie kultury związanej z prowadze-

niem gospodarstwa domowego. Współuczestniczył w zorganizowaniu Koła Go-

spodyń Wiejskich. Koło, poza kursami racjonalnego żywienia, wyrabiania serów 

żółtych i topionych, propagowało nowości np. uprawę pomidorów i soi. Prowa-

dziło także współpracę ze szkołą, zorganizowało pierwsze letnie przedszkole dla 

dzieci gospodarzy w czasie żniw, w udostępnionych przez szkołę salach. 

Syn Patrona - Waldemar Hinc (wybitny warszawski architekt) wspomina 

swojego ojca ślęczącego wieczorami nad górą zeszytów do sprawdzania, także 

jako ciepłego i rodzinnego człowieka. „W domu u nas bardzo często, niemalże 

stale, ktoś przebywał towarzysko czy zawodowo. Sprzyjała temu dobra gospodar-

ka naszej nieocenionej Mamy, podpory Ojca, bezbłędnie prowadzącej i organizu-

jącej dom, słynny z gościnności i wspaniałego jedzenia. Nauczyciele pracujący w 

szkole traktowani byli jak rodzina. Trudno spisać czyny i inicjatywy Ojca. Krążył 

niestrudzenie na rowerze po terenie gminy, aktywny, otwarty, /c.d.s. 5/ 

Przygotował Krzysztof Czerwiński 

Nr 09/131 
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B.M.: Chciałam Państwu przedstawić Panią Anię Czachorowską, mieszkankę 
Boryszewa, nauczyciela i pedagoga w płockich szkołach oraz w przedszkolu Ma-

łoLatek w Stróżewku, gdzie prowadzi z dziećmi zajęcia z rytmiki 

To właśnie dzieciom poświęciła Pani całe zawodowe życie… 

A.C.: Uwielbiam pracę z dziećmi. Kiedy patrzę na szeroki rozwój artystyczny 

swoich podopiecznych, motywuję siebie do pogłębiania wiedzy i tworzenia szere-

gu działań innowacyjnych. 

Skończone studia arteterapii ukierunkowały mnie do podjęcia działań, które tym 

razem spełniają moje marzenia. 

B.M.: Od jak dawna jest Pani związana z Parafią w Rogozinie? 

A.C.: Od 11 lat. Boryszewo to moje ulubione miejsce na ziemi, azyl spokoju dla 

mojej rodziny. 

Kościół był pierwszym miejscem zawierania znajomości z mieszkańcami. Tu od-

były się komunie św. i bierzmowania moich synów. 

B.M.: Kiedy narodziła się Pani miłość do muzyki? 

A.C.: Zawsze kochałam muzykę, ale od jakiegoś czasu chciałam się nią podzielić 
z innymi. Komponując wiele piosenek i utworów instrumentalnych dla dzieci i 

młodzieży zrozumiałam, że mogę być artystycznym drogowskazem dla tych, któ-

rzy chcą zatrzymać się w biegu codzienności i posłuchać uspokajających piose-

nek. 

B.M.: Realizowała Pani również projekty dla naszej parafii… 

A.C.: Kiedy poproszono mnie o przygotowanie programu muzycznego, odczułam 

potrzebę zmierzenia się z nimi. Był to dwukrotny udział w konkursie chórów 

szkolno-młodzieżowych, oprawa muzyczna mszy św. pod nieobecność organisty 

oraz wieczór słowno-muzyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka w styczniu tego 

roku. 

B.M.: Czy będą w najbliższym czasie jakieś nowe wydarzenia muzyczne w para-

fii? 

A.C.: Jesienią zacznę przygotowania do Jubileuszowego Koncertu Kolęd, który 

odbędzie się w styczniu 2018 r. Mam nadzieję, że przy czynnej pomocy spraw-

dzonych osób i Ks. Proboszcza, koncert zostanie przyjęty równie ciepło i serdecz-

nie jak poprzedni. 

B.M.: Pani Aniu, czy swoje projekty i pomysły realizuje Pani sama? Chyba nie 

jest łatwo dotrzeć do szerszego grona odbiorców? 

A.C.: Miałam szczęście spotkać na swojej drodze wspaniałych muzyków, którzy 

zmotywowali mnie do bardziej wytężonej pracy twórczej z ich udziałem. 

B.M.: Czy poznamy jakieś szczegóły tej współpracy?  

A.C.: Tak. Owocem naszych działań będzie koncert 20 września w Sali Koncer-

towej Szkoły Muzycznej w Płocku. To dla mnie bardzo ważne wydarzenie./cd.s.5 
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A.C. Tym bardziej, że będą mi towarzyszyć znani muzycy: Mateusz Krautwurst – 

producent i wybitny wokalista, Marcin Kajper – grający na co dzień z zespołem 

Genesis, Michał Sołtan – gitarzysta, kompozytor i inicjator wielu projektów mu-

zycznych. Mam nadzieję, że uda mi się Państwa mile zaskoczyć, i że z przyjem-

nością spędzicie ze mną czas tego wieczoru. 

B.M.: Dziękuję za rozmowę. Wierzę, że nasza lokalna społeczność nie zawiedzie. 

Spotkajmy się 20 września w Szkole Muzycznej i dajmy odczuć NASZEJ Pani 

Ani, że jesteśmy z niej dumni.  

Rozmowę przeprowadziła Beata Mazewska 

/ciąg dalszy ze s. 6/ Czy w chwilach dobrych pozwalam, by radość zapanowała 

w sercu, ale ta radość pochodząca od Boga, która skłania do dziękczynienia, czy 

popadam w próżność i sądzę, że całe życie jest takie? Dziś jest tak, a jutro bę-
dzie inaczej, czyż nie? Faktem jest, że nasze życie porusza się między chwilami 

złymi i chwilami słabości, ale zawsze jest tam Pan.  

Papież Franciszek ….. 

Przygotowała  na podstawie .”opoka „Magdalena Balska 

zatroskany o dalsze losy swoich uczniów i wychowanków. Należałoby zadać 
sobie pytanie, jak wyglądałaby szkoła w Rogozinie i jej otoczenie, gdyby Oj-

ciec przeżył wojnę. Ile mógłby jeszcze uczynić dla ludzi, a przede wszystkim 

dla dzieci i młodzieży w Rogozinie. 

Czesław Hinc został aresztowany przez Niemców w dniu 9 kwietnia  

1940 r. Zamordowano go w obozie koncentracyjnym Dachau koło Monachium 

10 lipca1940 r. 

Spacerkiem po okolicy parafii ... 

Przygotował Krzysztof Czerwiński 
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 Pewne zalecenie na ten weekend - wystarczy tylko kwadrans, aby przeczy-

tać Księgę Tobiasza w całości. Biblia jest słowem Bożym i Bóg mówi do nas, 

kiedy ją czytamy lub nad nią medytujemy. Zachęcam Was do refleksji nad Księgą 
Tobiasza: historią  zwyczajną, jak losy wielu ludzi. Tekst to przede wszystkim 

dzieje dwóch osób: Tobiasza i Sary, teścia i synowej, historia, która pobudza nas 

do refleksji. Można ją przeczytać w krótkim czasie, wystarczy piętnaście minut, 

by zobaczyć, jak Pan kieruje naszym życiem. Uczy ona, jak postępować, zarówno 

w licznych chwilach pięknych, jak i w wielu złych. Przestrzega, abyśmy nie dali 

się zwieść fajerwerkom, ale też nie ulegali najczarniejszej rozpaczy, do której 

należy podchodzić odwołując się do modlitwy, cierpliwości i nadziei. 

 W przypadku tych dwóch osób - Tobiasza i Sary -  jak w każdym życiu, 

przeplatają się radości i troski. Najpierw są złe chwile: Tobiasz jest prześladowa-

ny, wyśmiewany, znieważa go nawet żona Anna, która z pewnością nie może być 
nazwana złą kobietą. Pracowała, by utrzymać dom, bo mąż oślepł. Jest to niedo-

bra chwila, niezrozumiała. Tak więc cierpiały zarówno Anna, jak Sara, bowiem 

także ona doznała poniżenia i pogrążyła się w rozpaczy. Obydwie w tych trud-

nych chwilach prosiły o śmierć; robił to sam Tobiasz, stwierdzając, że wszystko 

jest czarne, mroczne, ciemne. Wszyscy mamy takie bolesne doświadczenia i wie-

my, co się czuje w momencie życiowej próby. Jednak Sara myśli: 'jeżeli się po-

wieszę, zadam cierpienie moim rodzicom` i wstrzymuje się, oddając Bogu w mo-

dlitwie całą swoją bezsilność.  Z kolei Tobiasz mówi: 'takie jest moje życie, żyj-

my dalej', i  modli się. Właśnie to jest postawa, która nas ocala w złych chwilach: 

modlitwa. Podobnie jak cierpliwość oraz nadzieja, że Bóg nas wysłucha i sprawi, 

że trudności przeminą. I tak w momencie smutku, małego lub wielkiego, nie po-

winniśmy nigdy zapominać o tym, by uciec się do modlitwy, cierpliwości i na-

dziei.  

 A w historii tych dwojga są także chwile dobre. I w istocie, Księga Tobia-

sza kończy się dobrze. Oczywiście to nie 'happy end' jak w powieści. Jest to jed-

nak wspaniała chwila - po próbie Pan przybliża się do nich i ich ocala. Zatem są 
piękne, autentyczne doznania, jak to: nie te chwile z podrobionym pięknem, kiedy 

wszystko jest sztuczne, fajerwerkiem, ale nie jest to piękno duszy. A co robią 
obydwoje w dobrych chwilach? Dziękują Bogu, poszerzają serce w modlitwie 

dziękczynnej.   

Zastanawiam się, a to pytanie postawmy sobie wszyscy: czy ja w złych i w do-

brych chwilach potrafię rozeznać, co dzieje się w mojej duszy, czy potrafię zrozu-

mieć, co się dokonuje? A w chwilach złych — czy wiem, że to jest krzyż i że nie 

ma wyjaśnienia, a nawet wydaje się to przekleństwem? Właśnie w owych chwi-

lach czy potrafię się modlić, być cierpliwy i mieć przynajmniej odrobinę  
nadziei?  /c.d.s. 5/ 

Papież Franciszek, Rada na koniec tygodnia  

Przygotowała  na podstawie .”opoka „Magdalena Balska 

Nr 09/131 
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 Prawidłowe wezwanie karetki pogotowia sprawia, że dyspozytor w 

przeciągu kilkudziesięciu sekund potrafi określić czy zaistniała sytuacja zagraża 

życiu i zdrowiu  pacjenta. Pamiętajmy, by podczas wzywania pomocy nie paniko-

wać. Chaotyczne przekazywanie informacji wydłuża tylko cenny czas, rozmowa 

powinna być krótka, rzeczowa, zrozumiała, bez podnoszenia głosu. 

Podział i oznaczenia karetek: 

• specjalistyczne  („S”) z min. 3-osobową obsadą, w tym jeden lekarz; 

• podstawowe („P”) z załogą składającą się z co najmniej dwóch osób będą-
cych ratownikami lub pielęgniarkami systemu (bez lekarza); 

• transportowe („T”) do transportu chorych niewymagających intensywnego 

nadzoru lub transportu np. krwi. Skład załogi : kierowca i ratownik;  

•  neonatologiczne („N”) do transportu noworodków i niemowląt (do 1 roku 

życia). 

Oto jakie informacje pozwolą dyspozytorowi zadysponować zespół ratownictwa 

medycznego  do zdarzenia: 

1. aby wezwać zespół ratownictwa medycznego w razie nagłego zagrożenia zdro-

wotnego należy zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu: 999 lub 112 

2. każde zgłoszenie wykonane pod numery alarmowe jest rejestrowanie w Cen-

trum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) 

3. numer telefonu osoby dzwoniącej wyświetla się w aparacie alarmowym 

4. informacje  przekazywać w następującej kolejności: 

• miejsce zdarzenia - starajmy się jak najdokładniej określić miejsce, w któ-

rym się znajdujemy (miejscowość, ulica, numer domu, klatki, piętro). Jeśli 
sytuacja wydarzyła się na drodze  określamy orientacyjny adres miejsca 

zdarzenia, charakterystyczne punkty znajdujące się blisko nas;  

• powód wezwania – dlaczego dzwonimy, co się wydarzyło, ile osób jest 

poszkodowanych oraz staramy się określić jakie objawy ma potrzebujący 

pomocy (ból, duszności, drgawki, uraz, oparzenie itd.);  

• dane – poszkodowanego (jeśli są nam znane), orientacyjnie wiek i płeć. 
Następnie podajemy swoje dane jako wzywającego oraz numer telefonu, z 

którego dzwonimy.  

5. nie kończ sam rozmowy - to dyspozytor kończy rozmowę, po uzyskaniu 

wszystkich potrzebnych informacji.  

6. odpowiadaj na pytania dyspozytora medycznego dokładnie i spokojnie - tylko 

od Ciebie dyspozytor może uzyskać informację czy na miejsce zdarzenia wysłać 
też inne służby, np.: straż pożarną, policję. 
Postępowanie zgodnie ze wskazówkami przyśpieszy pomoc dla poszkodo-

wanego   /c.d.s. 8/ 

Prawidłowe wezwanie  karetki pogotowia  Nr 09/131 



 

 

8 

Zapamiętaj! 

Wzywaj  zespół ratownictwa medycznego w razie wypadku, urazu, poro-

du, nagłego zachorowanie lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powo-

dującego zagrożenie życia.  

W innych przypadkach kontaktuj się z lekarzem rodzinnym,  

zaś w dni wolne od pracy, niedziele  

i święta z ambulatorium nocnej i 

świątecznej opieki zdrowotnej. 

Zespół ratownictwa medycznego 

transportuje osobę w stanie nagłe-

go zagrożenia zdrowotnego do naj-

bliższego (pod względem czasu do-

tarcia) szpitalnego oddziału ratun-

kowego (SOR), izby przyjęć lub do 

szpitala wskazanego przez dyspo-

zytora medycznego/lekarza koor-

dynatora medycznego. 

Wezwanie zespołu ratownictwa 

medycznego do przypadków nie zagrażających życiu lub zdrowiu to 

wydłużenie czasu oczekiwania osób naprawdę potrzebujących na-

tychmiastowej pomocy.   

Nr 07/131 Prawidłowe wezwanie  karetki pogotowia  

13 października 1613 roku serce Zygmunta III Wazy przepełniła radość - 
urodził mu się kolejny syn. Było to czwarte dziecko króla i jego drugiej małżonki 

– Konstancji Habsburg. Chłopiec został ochrzczony i dano mu imiona Karol Fer-

dynand. 

 Według ówczesnych reguł przyszłość zaplanowali mu rodzice, a w zasa-

dzie ojciec, który już od najmłodszych lat przeznaczył syna do stanu duchowne-

go. Po wielu staraniach i uzyskaniu zgody papieża oraz cesarza, dziesięcioletni 

królewicz otrzymał bierzmowanie i 5 maja 1624 roku prawdopodobnie został wy-

święcony na diakona. Można by powiedzieć, że „kariera” Karola Ferdynanda ro-

sła w zwariowanym tempie, ponieważ 3 maja 1625 roku (czyli mając 12 lat!) zo-

stał biskupem wrocławskim.  

W styczniu roku następnego w imieniu małoletniego biskupa objął w po-

siadanie biskupstwo baron Jahann Breuner, kanonik wrocławski, który został ad-

ministratorem diecezji. Karol Ferdynand zaczął zajmować się sprawami diecezji 

od 1632 roku, zwracając uwagę głównie na kwestie materialne, natomiast funkcje 

duchowne  wypełniali za niego biskupi pomocniczy. Zarządzał biskupstwem z 

Warszawy, gdzie przeważnie przebywał. 9 lutego 1643 roku papież Urban VIII 

ogłosił, że Karol Ferdynand został mianowany biskupem płockim. /c.d.s. 9/ 

 Wiesława Rybicka-Bogusz 

Królewski syn biskupem płockim  
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Uczymy się języków obcych - angielski Nr 07/131 

Uroczysty wjazd królewicza na biskupstwo płockie odbył się 19 września 1644 

roku w towarzystwie brata biskupa – króla Władysława IV.  

Od początku swoich rządów Karol dał się poznać jako biskup surowy, 

nieznoszący sprzeciwu, zwracający szczególną uwagę na dyscyplinę kleru. Przy-

kład? Proszę bardzo. Gdy zorganizował synod diecezjalny, wystosował pismo, 

nakazujące wszystkim duchownym wzięcie w nim udziału. Nieobecnych polecił 

przewodniczącemu synodu, ks. Kołudzkiemu, karać zgodnie z jego osobistym 

przekonaniem. 1 lutego 1648 roku powołał komisję dla zatwierdzenia cudowno-

ści obrazu Matki Bożej w Czerwińsku. 

Po śmierci króla Władysława IV był, wraz z bratem - Janem Kazimie-

rzem, kandydatem do korony, wyrażając gotowość do rezygnacji ze stanu du-

chownego, co było bardzo proste, bo nie posiadał święceń kapłańskich i do koń-
ca życia ich nie przyjął. Ostatecznie zrezygnował z kandydatury. W podzięko-

waniu otrzymał od brata księstwa opolskie i raciborskie.  

Zmarł 9 maja 1655 roku w rezydencji w Wyszkowie – dobrach bisku-

pów płockich. Został pochowany w kościele jezuitów w Warszawie. Cały swój 

majątek przekazał Janowi Kazimierzowi. W pamięci pozostał jako człowiek go-

spodarny, oszczędny i życzliwy dla innych. W płockim muzeum diecezjalnym 

możemy oglądać piękny złoty kielich i komplet szat liturgicznych, które biskup 

Waza podarował katedrze płockiej.  

Przygotowała Angelika Jezierska 

1       H           

2               K   

3           S       

4     E             

5               K   

6       S           

1. Używana do pisania po tablicy.(C) 

2. Między lekcjami. (B)      

3. Sprawdzian, klasówka. (T)   

4. W nim oceny. (R )       

5. Zadanie do wykonania w domu. (H) 

6. Opuszczenie lekcji .(A)     

Mariusz Miś 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 09/131 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. CHALK/ kreda,   2. BREAK/ przerwa, 3. TEST/ test  

4. REGISTER/dziennik, 5.HOMEWORK/ praca domowa, 6. ABSENCE/ nie-

obecność, hasło: LESSON/lekcja,  

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 

Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń 

innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki 

gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć zawie-

rzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj się Rzymianinie!  

ZŁOTE myśli….. 



 

 

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 03/131 

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 
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 W dniu 25 czerwca 2017 r. zorganizowana została pielgrzymka na od-

pust ku czci Krwi Chrystusa Pana do Miasteczka Krwi Chrystusa w Rawie Ma-

zowieckiej. Wyjazd odbył się wspólnie z parafią p.w. św. Stanisława Kostki z 

Płocka. Rogozińska grupa liczyła 16 osób.  

 Uroczystą Mszę św. przewodniczył ks. b. Piotr Libera, ordynariusz die-

cezji płockiej. Komunii św. udzielono pod dwiema postaciami: chleba i wina. 

Na zakończenie Eucharystii odbyła się procesja do kaplicy Matki Bożej. Po 

nabożeństwie odbył się Festyn Rodzinny. Istniała możliwość zakupienia ksią-
żek religijnych i różnych dewocjonalia. Siostry przygotowały ciepłe posiłki i 

wspaniałe ciasto. Wspólne spotkanie odbyło się w pięknych ogrodach, na wol-

nym powietrzu. W kaplicy przez cały czas odbywała się adoracja Najświętsze-

go Sakramentu.  

 Następnym punktem było Misterium ku czci Orędzia z Fatymy. Przed-

stawienie przygotowały siostry z Domu z Rogozina. W inscenizację zaangażo-

wane były dzieci i młodzież z naszej wspólnoty parafialnej.  

 Kolejnym punktem była wspólna modlitwa przy Krzyżu. Wspólnie od-

mówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a na zakończenie odbył się pro-

cesja na Dróżkach Różańcowych. Podczas procesji w jednej z kaplic każdy z 

uczestników nabożeństwa otrzymał błogosławieństwo Relikwiarzem Korony 

Cierniowej. Wieczorem Rogozińska grupa szczęśliwie powróciła do domu.  

Ks. dr J. Wiśniewski 

Odpust w Miasteczku Krwi Chrystusa w Rawie Mazowieckiej  

Zofia Małkiewicz 

W III niedzielę miesiąca sierpnia na budowę Domu Parafialnego zebraliśmy 

2410 PLN. Bóg zapłać.  

Wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli, którzy tak 

liczni odpowiedzieli na apel ws. Parafialnej Wyprawki Szkolnej.  

Przez cały miesiąc wrzesień będą przyjmował zgłoszenia dzieci do I komunii 

św., Uroczystości Odnowienia Sakramentu Chrztu i kandydatów do bierzmo-

wania. Uroczystości komunijne odbędą się 5 maja 2018 r. /sobota/ 

W imieniu wszystkich parafian i gości pragnę serdecznie  organizatorom za 

przygotowanie III Dnia Sąsiada i kolejnych Dożynek. Wspólny czas przy stole, 

podczas zabawy, rozmowy, to wszystko służy budowaniu wspólnoty.  
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Nr 09/131 

DZIEŃ NIEDZIELA DZIEŃ POWSZEDNI TERMINY NABOŻEŃSTW 

Pi. 1  POCZĄTEK ROKU  

SZKOLNEGO 

I PIĄTEK MIESIĄCA 

800 msza św.  

1700 spowiedź , adoracja, na-
bożeństwo do Krwi Chrystusa 

1800 msza św. 

Nd. 3 XXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Wt. 5  WSPOMNIENIE ŚW. 
MATKI TERESY Z 

KALKUTY 

1800 msza św.  

Pn.-Sob. 4-9   1800 msze św.  

Nd. 10 XXIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Pn.-Sob. 11-16   1800 msze św.  

Nd. 17 XXIV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 18-23   1800 msze św.  

Nd. 24 XXV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  

1130 msza św.  

Pn.-Sob. 25-30   1800 msze św.  

Sob.  30  WSPOMNIENIE SW. 
HIERONIMA 

1800 msza św.  

Pn. 18  UROCZYSTOSC SW. 
STANISLAWA 

KOSTKI 

1800 msza św.  

Pi. 15  WSPOMNIENIE NAJ-
ŚWIĘTSZEJ PANNY 

BOLESNEJ 

1800 msza św.  

Śr. 21  ŚWIĘTO APOSTOŁA I 
EWANGELISTY  

MATEUSZA 

1800 msza św.  

10 września - poświęcenie tornistrów dla uczniów I klasy podczas Mszy św. o 

godz. 930. Zapraszam do udziału w nabożeństwie nie tylko dzieci, ale także rodzi-

ców i dziadków.   Uroczysta msza św. będzie także rozpoczęciem Roku Kateche-

tycznego w naszej parafii.  

10 września - Święto Narodzenia NMP, poświęcenie ziarna siewnego odbędzie 

się podczas Mszy św. o godz. 1130  . 


