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Pismo bezpłatne  

Kiedy miedzianą rdzą  
pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki,  

zgadujemy, czego od nas obłoki chcą,  
smutniejące w dali swojej wysokiej.  

 

 

Na siwych puklach układa się 
babie lato,  

na grobach lampy migocą umar-

łym duszom,  

już niedługo, niedługo czekać 
nam na to, 

 już i nasze dusze ku tym lam-

pom wkrótce wyruszą.  
 
 

Jeżeli życie jest nicią - można przeciąć tę nić,  
i odpłynąć na obłoku niby na srebrnej tratwie...  

Ach, jak łatwo, ach, jak łatwo byłoby żyć,  
gdyby nie żyć było jeszcze łatwiej!  

 

 

Dzień Zaduszny…. 

Jan Brzechwa 
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„Wisła – rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych dziejów. Od stu-

leci- zanim jeszcze imię Polski pojawiło się w annałach historii-ona już toczyła 

swoje wody, od śląskich Beskidów, gdzie ma swe źródła  aż do Morza Bałtyckie-

go. Rzeka, milczący świadek życia pokoleń, ich rodzenia się i umierania, ich twór-

czych wysiłków związanych z gruntowaniem wszystkiego, co Polskę stanowi. Ich 

zmagań, czasem zmagań na śmierć i życie, ażeby utrzymać i zabezpieczyć to, co 

ojczyste, co jest wspólnym dorobkiem i wspólnym dziedzictwem”. 

 Rok 2017  obchodzimy jako Rok Rzeki Wisły w 550. rocznicę pierwszego 

wolnego flisu na Wiśle. Wtedy, po wojnie trzynastoletniej, Polacy odzyskali pełne 

panowanie nad żeglownym biegiem rzeki. Odzyskanie kontroli nad Wisłą dało im-

puls do dynamicznego rozwoju kraju. To czasy poprzedzające „złoty wiek” Polski. 

Rozpoczął się wtedy ponad 300- letni „Złoty Okres” żeglugi wiślanej. Wolny han-

del w całym jej dorzeczu był jedną z podstawowych przyczyn powstania ekono-

micznej, kulturalnej i militarnej potęgi świata w okresie „Polski zygmuntowskiej”. 

Z okazji Roku Rzeki  Wisły, dzięki uprzejmości Książnicy Płockiej, Biblioteki im. 

Zielińskich oraz Archiwum Państwowego w Płocku, możemy w naszym kościele  

obejrzeć wystawę  poświęconą  Królowej Polskich Rzek. Zaprezentowane na wy-

stawie piękne zdjęcia i materiały dotyczą wielu miejsc, wydarzeń oraz prezentują 
rzekę pod kątem jej walorów przyrodniczych, krajobrazowych, turystycznych, hi-

storycznych, a także gospodarczych. 

 Chociaż od Wisły dzieli nas zaledwie kilka kilometrów, na co dzień zapo-

minamy o jej sąsiedztwie. Także  w  historii   terenów, które obejmuje nasza para-

fia, trudno doszukać się głębszych   związków naszej okolicy  z Wisłą. Ciekawost-

ką będzie informacja,  że w  okresie międzywojennym, gdy istniała gmina Rogozi-

no, a  w jej skład wchodziło 29 gromad ( m.in. Woźniki, Radzanowo, Podolszyce, 

Imielnica) do gminy Rogozino należała także odległa eksklawa nad Wisłą, teren 

położony na granicy ówczesnych gmin Bielino i Miszewo Murowane. Eksklawa to 

część terytorium innej jednostki administracyjnej, położona w oddzieleniu od 

głównego jego obszaru, lecz na tym samym obszarze lądowym. Choć trudno dziś 
szukać genezy tej sytuacji, faktem jest, że ziemie gminy Rogozino sięgały Wisły.  

Jadąc w kierunku Podolszyc ul. Żyzną,  przy skrzyżowaniu z ul. Boryszew-

ską na samym skraju miasta Płocka, po lewej stronie stoi  krzyż.  Nie jest to  jed-

nak przydrożna kapliczka.  Poświęcono  go kierownikowi robót kesonowych  stare-

go mostu drogowo-kolejowego, który zmarł w czasie budowy przeprawy. Ten 

krzyż  jest prawie  tak samo stary jak most na Wiśle. Umieszczony został na ka-

mieniu z napisem: "Tu życie zakończył dnia 5 IX 1937 śp. inżynier B.I. Murawski, 

kierownik robót kesonowych Towarzystwa Rudzki i S-ka mostu drogowo-

kolejowego w Płocku". Ten niezwykły krzyż jest ze stalowych nitowanych elemen-

tów, do złudzenia przypominających elementy konstrukcyjne, z których zbudowa-

no most drogowo-kolejowy. Krzyż posadowiono na postumencie z tego samego 

granitu, którym obłożono filary płockiego mostu.  /c.d.s. 3/ 

Spacerkiem po okolicy parafii ... 
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Spacerkiem po okolicy parafii ... 

Wokół pomnika jest niewielkie ogrodzenie. Cóż 
to są te kesony i kim był p. Murawski? Skąd  krzyż 
Murawskiego na Żyznej? Trzeba wyjaśnić, że roboty 

kesonowe nad budową fundamentów filarów i sa-

mych filarów były jednymi z najtrudniejszych. Keson 

to skrzynia żelbetonowa bez dna opuszczana na dno 

Wisły. Schodzili do niego robotnicy, by wybierać 
grunt z dna rzeki. Na dachu kesonu natomiast budo-

wany był właściwy filar. Konstrukcja pod wpływem 

ciężaru, a także na skutek podkopywania, zagłębiała 

się w gruncie. Gdy stanęła na właściwej głębokości  

prawie 30 metrów (10 pięter!), była betonowana.  Był 

rok 1936, „Prace kesonowe w Płocku były wyjątko-

we pod wieloma względami nie tylko na skalę Polski, 

ale i Europy. Przy budowie mostu w Płocku osiągnię-
to bowiem europejski rekord opuszczania kesonu na 

głębokość 28,8 m. Wykonywanie tego rodzaju prac 

było niezwykle ciężkie. Robotnicy pracowali na większych głębokościach naj-

wyżej trzy godziny, po czym dla łagodnego wyrównania ciśnienia przez okres do 

jednej godziny musieli odbywać obowiązkową kwarantannę w specjalnej śluzie. 

Budowę wszystkich filarów zakończono w listopadzie 1937 r., niestety momentu 

tego nie doczekał kierownik Morawski”. Urodził się w 1883 r. w Kałowie. Zmu-

szony do opuszczenia Polski, najpierw pojechał do Lwowa, potem pracował na 

terenie Niemiec i Rosji. Wychowanek Ingenieur und Oberschule w Mittweidzie 

w Saksonii, od 1911 r. pracował w Rosji jako kierownik robót kesonowych 

i budowy podpór dużych mostów na Wołdze, w Swiażsku pod Kazaniem, pod 

Symbirskiem oraz na Dnieprze w Jekaterynosławiu. Na Krymie wydobywał z 

Morza Czarnego zatopiony pancernik Imperatrica Marija, doprowadzając do ka-

dłuba sprężone powietrze. Do kraju wrócił w roku 1920 i zatrudnił się, jako spe-

cjalista od robót kesonowych, w Towarzystwie Przemysłu Metalowego K. Rudz-

ki i S-ka. Nadzorował np. budowy mostów kolejowych przez Wisłę pod Sando-

mierzem oraz drogowych w Puławach i we Włocławku. W 1936 r. rozpoczął 
pracę w Płocku. Aż nadszedł 5 września 1937 roku. Brał on wtedy udział w po-

lowaniu, które najprawdopodobniej zorganizowało Towarzystwo Racjonalnego 

Polowania. Często zapraszało na łowy gości, Morawski był zapewne jednym z 

nich. Polowanie odbywało się na terenach nowego, bo utworzonego w 1935 r. 

koła łowieckiego zorganizowanego przy Wojskowym Klubie Sportowym garni-

zonu płockiego i obejmującego tereny wsi: Boryszewo, Stróżewko i Juryszewo. 

Jak wynika z zachowanych przekazów, do nagłej śmierci Bernarda Morawskiego 

w tym miejscu doszło podczas tego polowania.  

Przygotował Krzysztof Czerwiński 

Nr 11/133 
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Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki, Halloween Nr 11/133 

 „Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, swoje – obowiązek”  Z. Gloger 

 Święto Zmarłych obchodzi się w zasadzie na całym świecie, jednak zróżni-

cowane jest obchodzenie tego dnia. Zależy najczęściej od religii, ale też od trady-

cji i kultury obowiązującej w danym kraju. Dni poświęcone pamięci zmarłych to 

wielkie doroczne święta odprawiane ku ich czci. W tradycji Kościoła Katolickie-

go 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych, zmarłych świę-
tych już zbawionych – i to zarówno świętych wyniesionych na ołtarze, jak i tych 

nikomu nieznanych. Ta uroczystość nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opi-

niom - "Świętem Zmarłych", ale przypomina wszystkim wiernym o ich powoła-

niu do świętości. Kościół cieszy się, że bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga 

w niebie. Dzień Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla 

chrześcijan. Kościół podkreśla w tym dniu, że wszyscy są powołani do świętości i 

każdy z nas ma na to szansę. W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspo-

mnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest 

znacznie większa. Wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu. Rzym-

skokatolicka tradycja czczenia świętych 1 listopada ma ponad tysiąc lat. W VII w. 

papież Bonifacy IV przejął starą pogańską świątynię ku czci wszystkich bóstw 

(Panteon) i poświęcił ją Matce Bożej i Świętym Męczennikom. W VIII w. tytuł 

ten rozszerzono i dedykowano ją Matce Bożej, Męczennikom i Wszystkim Spra-

wiedliwym. W roku 835 papież Grzegorz IV ustanowił osobne święto ku czci 

Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada.  

 W odróżnieniu od tej uroczystości,  2 listopada wspomina się wszystkich 

wiernych zmarłych. Jest to Dzień Zaduszny, dzień nabożeństw i modlitw w in-

tencji wszystkich zmarłych, a zwłaszcza dusz odbywających jeszcze pokutę 
czyśćcową. O ile Wszystkich Świętych jest dniem uroczystym i bardzo radosnym, 

to Zaduszki są dniem refleksji nad przemijaniem ludzkiego życia. Chrześcijański 

obrzęd Zaduszek powstał w 998 r. z inicjatywy opata Odilona z Cluny, który po-

lecił, by w klasztorach odprawiano modły za zmarłych. Ostatecznie święto za-

twierdził w 999 r. papież Sylwester II. W Polsce tradycja Zaduszek zaczęła się 
tworzyć już w XII w., a z końcem XV w. znana była w całym kraju. Od tego cza-

su 1 listopada służy wspomnieniu tych, którzy są zbawieni, a 2 listopada to 

wsparcie tych, którzy potrzebują naszych modlitw, bo jeszcze nie osiągnęli pełni 

szczęścia. Dzień Zaduszny w Polsce związany był z pogańskim świętem Dziadów 

(zwyczaj Słowian i Bałtów), którego celem było nawiązanie kontaktu z duszami 

zmarłych. Dziady obchodzone były co najmniej dwa razy do roku - wiosną i je-

sienią. W tym dniu należało ugościć na ziemi zbłąkane dusze, dlatego przygoto-

wywano dla nich jedzenie, aby pomóc im osiągnąć spokój, ale również zyskać ich 

przychylność.  Ważnym akcentem tego Dnia było palenie ognia. Początkowo roz-

palano ogniska na rozstajach dróg, aby wskazywały kierunek wędrującym du-

szom potem na przykościelnych cmentarzach oraz nowych nekropoliach, zakłada-

nych poza miastami i wsiami. /c.d.s.5/ 
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Od XVI – XVII w. zapalanie ognisk przekształcono w praktykę zapalania świec 

i zniczy na grobach bliskich. Sens zapalonego znicza jest świadectwem naszej 

pamięci o tych, którzy odeszli na zawsze. W ten dzień wspominamy bliskich, 

krewnych, znajomych, przyjaciół.1 i 2 listopada są w Polsce także dniami pa-

mięci narodowej. Płoną znicze w cmentarnych kwaterach żołnierskich, na miej-

scach straceń, przy tablicach  poświęconych pamięci poległych i zabitych we 

wszystkich wojnach, ale także na grobach ludzi zasłużonych dla Polski i jej kul-

tury.  

Halloween nie pochodzi, jak się powszechnie sądzi, z Ameryki, ale z 

Wysp Brytyjskich. Jest starą celtycką tradycją, która do Ameryki przywędrowa-

ła w XIX wieku wraz z imigrantami z Irlandii. W kalendarzu Celtów 31 paź-
dziernika był ostatnim dniem roku. Był to dzień ostatecznego rozrachunku ży-

wych z umarłymi – duchami opiekuńczymi domostw i nieczystymi siłami, które 

przed zimowym chłodem chciały się schronić wśród ludzi. Celtowie wierzyli, 

że w tym dniu, od wschodu do zachodu słońca ziemia jest nękana przez złe du-

chy. Aby ochronić się przed złymi mocami, składano ofiary bogowi Samhain. 

W przeciwieństwie do Zaduszek, podczas których dusze ugaszczano, tutaj sku-

piano się głównie na przeganianiu duchów, dlatego też wygaszano ogień i 

wszystkie światła, aby nie wskazywać drogi zmarłym, a ogień palono daleko od 

domostw. Innym sposobem ochrony przed złymi duchami było noszenie skór 

zwierząt i odpowiednio ponacinanych dyń. W ten sposób przebierający się lu-

dzie chcieli upodobnić się do demonów, tak by myślały one, że są jednymi z 

nich. W tym czasie druidzi (celtyccy kapłani) chodzili po domostwach, prosząc 

o jedzenie. Odmowa wiązała się z narażeniem na niełaskę złych duchów. Ten 

zwyczaj dał zaczątek dzisiejszemu "trick or treat" (psikus albo poczęstunek). 

Obecnie święto Halloween najbardziej rozpowszechnione jest w krajach anglo-

saskich i stało się bezwyznaniowym, świeckim świętem, którego celem jest ko-

stiumowa zabawa dla całej rodziny. W wielokulturowej Ameryce, dzień ten stał 

się jednym z najważniejszych i najhuczniej obchodzonych świąt we współcze-

snym amerykańskim kalendarzu. Gromady przebranych dzieci chodzą od domu 

do domu i płatają gospodarzom figle. Przed każdym domem stawia się dynię z 

wyciętą groźną gębą i świeczką w środku oraz wiaderko ze słodyczami dla 

dzieci. Dla starszych organizowane są bale, na których obowiązują „upiorne” 

przebrania – czarownice, wiedźmy, upiory, strzygi, wampiry, szkielety. Wie-

czorem przez ulice Nowego Jorku przetacza się monstrualna Halloween Parade.   

Święto Zmarłych cieszy się w Polsce wyjątkową popularnością. Czy 

jednak mamy świadomość, że wypełniamy rytuał wielowiekowej tradycji?  

Warto się zatrzymać i zastanowić, czy chcemy kultywować tradycje naszych 

przodków, które określają nas jako Polaków.  

Op. B. Kapowicka  Źródła: H. Szymanderska Polskie tradycje świąteczne, B. Ogro-

dowska Polskie obrzędy i zwyczaje 
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 Wraz z całym Kościołem obchodzimy uroczystość Wszystkich Świę-
tych. Wspominamy w ten sposób nie tylko tych, którzy na przestrzeni dziejów 

zostali ogłoszeni świętymi, ale także naszych braci, którzy osiągnęli w swoim 

życiu chrześcijańskim pełnię wiary i miłości poprzez egzystencję prostą i ukrytą.  
Obchodzimy zatem święto świętości. Tej świętości, która czasami nie przejawia 

się w wielkich dziełach lub nadzwyczajnych sukcesach, ale potrafi żyć wiernie i 

na co dzień tym, do czego zobowiązuje chrzest. Świętości opartej na miłości do 

Boga i braci. Miłości tak wiernej, by zapomnieć o sobie i całkowicie oddać się 
innym. 

 Jeśli istnieje jednak coś, co cechuje świętych, jest tym fakt, że są naprawdę 
szczęśliwi. Odkryli tajemnicę prawdziwego szczęścia, które kryje się w głębi du-

szy i ma swoje źródło w miłości Boga. Dlatego święci są nazywani błogosławio-

nymi. Błogosławieństwa są ich drogą, ich celem, ich ojczyzną. Błogosławieństwa 

są drogą życia, którą wskazuje nam Pan, abyśmy mogli iść w Jego ślady. Błogo-

sławieństwa opisują sylwetkę Chrystusa, a w konsekwencji także chrześcijanina. 

Chciałbym uwydatnić jedno z nich: «Błogosławieni cisi». Jezus mówi o sobie: 

«Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem» (Mt 11, 29). Jest to Je-

go portret duchowy, który ukazuje nam bogactwo Jego miłości. Łagodność jest 

sposobem bycia i życia, który przybliża nas do Jezusa i sprawia, że jednoczymy 

się między sobą. Błogosławieństwa są w pewien sposób dowodem tożsamości 

chrześcijanina, który wskazuje, że jest uczniem Jezusa. Jesteśmy powołani, by 

być błogosławionymi, uczniami Jezusa, mierząc się z cierpieniami i troskami na-

szych czasów w duchu i z miłością Jezusa. W tym sensie możemy wskazać nowe 

sytuacje, aby je przeżywać w duchu odnowionym i zawsze aktualnym: błogosła-

wieni, którzy z wiarą znoszą cierpienia, jakie zadają im inni, i z serca przebacza-

ją; błogosławieni, którzy patrzą w oczy odrzuconym i usuniętym na margines, 

okazując im bliskość; błogosławieni, którzy rozpoznają Boga w każdym człowie-

ku i walczą o to, aby i inni to odkryli; błogosławieni, którzy chronią wspólny dom 

i dbają o niego; błogosławieni, którzy rezygnują ze swojego dobrobytu dla dobra 

innych; błogosławieni, którzy modlą się i pracują na rzecz pełnej jedności chrze-

ścijan...  

 Powołanie do świętości skierowane jest do wszystkich i trzeba je przyjmo-

wać od Pana w duchu wiary. Święci poprzez swoje życie i swoje wstawiennictwo 

dodają nam otuchy, a my potrzebujemy siebie nawzajem, aby stać się świętymi. 

Musimy sobie pomagać w stawaniu się świętymi! Prośmy razem o łaskę przyjęcia 

z radością tego powołania i współdziałania w jego wypełnieniu. Naszej niebie-

skiej Matce, Królowej Wszystkich Świętych, powierzamy nasze intencje i dialog 

w poszukiwaniu pełnej komunii wszystkich chrześcijan, abyśmy zostali pobłogo-

sławieni w naszych wysiłkach i osiągnęli świętość w jedności. 

Pap. Franciszek - Święci odkrywają tajemnice szczęścia...  

Przygotowała  na podstawie .”opoka „Magdalena Piotrowska 

Nr 11/133 
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Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  

od 1 października 2017 r. 

 Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawo-

wej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 1800-800 

dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. 

 W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pa-

cjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Dyżurujący le-

karz udziela porad: 

• w warunkach ambulatoryjnych, 

• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), telefonicznie. 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzy-

stać w razie: 

• nagłego zachorowania; 

• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bez-

pośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki 

domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; 

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco nieko-

rzystnie wpłynąć na stan zdrowia. 

WAŻNE!  

Od dnia 1 października 2017 r. na terenie miasta Płocka, powiatu płockiego, gosty-

nińskiego i sierpeckiego  świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowot-

nej realizują: 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna  Nr 11/133 

Wiesława Rybicka- Bogusz  

Miasto/ 

Powiat 

Nazwa i adres świadczeniodawcy Adres i telefon miejsca 

udzielania świadczeń 

Płock Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., w  

Płocku, ul. Tadeusza Kościuszki 28 

Płock, ul. Kościuszki 28

(24) 364-51-61 

Płock Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. 

Medyczna 19 

Płock, ul. Strzelecka 3

(24) 366-44-18 

Płock Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-

wotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratun-

kowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. 

Strzelecka 3 

Wyszogród,  

ul. Płocka 29a 

(24) 231-22-23 

Sierpecki Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Sierpcu  

ul. Słowackiego 32 

Sierpc ul. Braci Tuło-

dzieckich 19 

(24) 275-30-52 

Gosty-

niński 

Arion Med Spółka z o.o. Gorzewo, ul. Kruk 5 

(24) 236-09-50;  

662-563-056 
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Miesiąc listopad kojarzy nam się przede wszystkim z szczególną 
pamięcią o zmarłych. Częściej odwiedzamy cmentarze, wspominamy tych, którzy 

już odeszli, ale również myślimy o śmierci, która weszła na świat wraz z grze-

chem pierwszych ludzi. Od tamtej chwili jest wierną towarzyszką człowieka. 

Chciałbym jednak zatrzymać się nad śmiercią w epoce średniowiecza, przez nie-

których nazywaną wiekami ciemnymi, czy wręcz ciemnogrodem, a dla mnie jest 

to niezwykle ciekawa epoka, zasługująca na większą uwagę.  
Żadna inna epoka nie zwróciła tak wielkiej uwagi na zjawisko śmierci jak 

właśnie średniowiecze. Człowiek był oswojony z umieraniem, bowiem nieustan-

nie ocierał się o śmierć, która prześladowała go na każdym kroku. W domach, na 

oczach wszystkich, umierali członkowie rodzin, na ulicach umierali żebracy i bie-

dacy, przechodziły fale zaraz, wyprawy krzyżowe, wojny, brak interwencji leka-

rza i leków. Coraz częściej za-

uważano marność świata mate-

rialnego, a z każdej strony dało 

się słyszeć słowa „memento mo-

ri”, które znaczą „pamiętaj, że 

umrzesz”. Śmierć była przej-

ściem do innego, lepszego świa-

ta, a nie końcem życia. Stąd też 
przerażeniu towarzyszyła fascy-

nacja motywem śmierci.   

Przedstawiano ją różnie. 

Czasem była jeźdźcem apokalip-

tycznym, czasem kościotrupem z kosą, innym razem zjawą o skrzydłach nietope-

rza lub rozkładającym się ciałem. Często pojawiał się tzw. taniec śmierci (dance 

macabre), czyli korowód przedstawicieli wszystkich stanów, prowadzony przez 

śmierć. 
Ludzie średniowiecza mieli ogromny szacunek dla śmierci, ponieważ 

wiedzieli, że zrówna ona wszystko i wszystkich. Nie dało się jej przekupić, a trak-

towała na równi króla, żebraka, starca i dziecko. 

W XIII wieku pojawiła się pewna „nowość”. Otóż zaczęto organizować 
pogrzebowe ceremonie kościelne, procesje żałobne, bo do tej pory prosto z domu 

ciało zmarłego było przenoszone na cmentarz. Wprowadzono drewniane trumny, 

a z czasem nagrobki. Wielu żywiło przekonanie, że w ostatni dzień zmartwych-

wstaną tylko ci, którym zapewniono odpowiedni grób. Popularne było hasło: ”Nie 

wstanie z martwych ten, kto nie ma grobu”.  

Dziś, wchodząc na cmentarz, widzimy wiele pięknych nagrobków, a w 

zasadzie są tylko takie. Czy wynika to z naszej troski o zmarłych? Oby tak było. 

Pamiętajmy, że ciała tylko śpią, a dusze czuwają i jeśli możemy w jakiś sposób 

pomóc zmarłym to tylko modlitwą za ich dusze. 

Nr 11/133 

Mariusz Misiak 

Memento Mori 



 

 

1.Wierzchnie okrycie .(J)   

2.Silny wiatr . (G)      

3.Owoc kasztanowca . (C)   

4.Zwierzątko z kolcami . (H ) 

5.Grzyb zwany prawdziwkiem . (B) 

6.Osłona od deszczu.(U)   
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Uczymy się języków obcych - angielski Nr 11/133 

Przygotowała Angelika Jezierska 

1       J               

2               E       

3   H       N           

4             G   H     

5           L           

6       B       L       

Listopad jest miesiącem, w którym w sposób szczególny wspominamy 

zmarłych, zarówno tych najbliższych, jak i tych, którzy szczególnie zapisali się w 

naszej rzeczywistości i pamięci. 

Taką niezwykłą osobę opisała Milena Kindziuk w książce pt. „Matka 

Świętego. Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko”. Jest to opowieść o 

matczynej miłości, wierze w Bożą Opatrzność i nadziei, że dobro zwycięży. 

Z Marianną Popiełuszko rozmawiał Jan Paweł II, to jej kłaniali się wielcy 

tego świata. Dlaczego? Dlatego, że ta skromna, naturalna kobieta całe swoje życie 

poświęciła ciężkiej pracy, wielkiej uczciwości i oddała je Panu Bogu. Mówiła: 

„Najważniejsze w życiu to w Boga wierzyć i Boga mieć na pierwszym miejscu”. 

Kiedy w 1984 roku brutalnie zamordowano jej syna, ks. Jerzego, poświę-
ciła swe cierpienie Bogu, wybaczyła mordercom. Nagrodą za to traumatyczne 

przeżycie było wyniesienie na ołtarze jej syna. Był to trzeci taki przypadek w hi-

storii Kościoła, kiedy najbliższa rodzina brała udział w tego typu uroczystości.  

Autorka książki opisuje najpierw dom rodzinny Marianny, jej dorastanie i 

rozwój duchowy,  później małżeństwo z Władysławem Popiełuszko. Troska o 

dom, wychowanie dzieci, codzienna ciężka praca i bezgraniczna ufność Bogu 

sprawiły, że była kobietą idealną, całym sercem oddaną bliskim. Można się zasta-

nawiać, czy Jerzy Popiełuszko zostałby kapłanem, a po męczeńskiej śmierci bło-

gosławionym, gdyby żył w innej rodzinie. /c.d.s.11/ 

Matka Świętego …... 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 11/133 

Rozwiązanie krzyżówki: 1. JACKET/ KURTKA,   2. GALE/ WICHURA, 3. 

CHESTNUT/ KASZTAN  4. HEDGEHOG/JEŻ, 5.BOLETUS/ BOROWIK, 6. 

UMBRELLA/ PARASOL, hasło: CANDLE/ŚWIECA.  

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 - poniedziałek 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 

ZŁOTE MYŚLI: Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają, podczas 

gdy pozostali oczekują jego nadejścia. /Thomas Alva Edison / 



 

 

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

Nr 11/133 

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 za ofiary pieniężne w III niedzielę października, w którą zebraliśmy 

2440 PLN. Drodzy Parafianie i przyjaciele Bóg zapłać.  

11  

/ze s.9/ To matka była tą osobą, która go ukształtowała i wychowała. Od poczę-
cia ofiarowała go Panu Bogu i bardzo modliła się, żeby syn został księdzem. 

To dzięki niej był człowiekiem niezłomnym, wiernym Bogu, Ojczyźnie i lu-

dziom, do końca trwał przy swojej misji. 

Marianna Popiełuszko zmarła 19 listopada 2013 roku w wieku 93 lat. 

Jak mawiała, „ życie nie kończy się, ale się zmienia”. 

Warto poświęcić chwilę, aby przeczytać opowieść o Mariannie Popie-

łuszko, bohaterce dnia codziennego, matce, która wychowała Świętego... 

Ks. dr J. Wiśniewski 

Pragnę podziękować Kołu Żywego Różańca za przygotowanie i prowadzenie 

przez cały miesiąc październik różańca. Dziękuję za prowadzenie w okresie 

wiosenno - letnim Koronki do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni 

o godz. 1500. Od 1 listopada br. kościół będzie zamknięty i tylko podczas li-

turgii będzie otwarty. Wdzięczny jestem także rodzicom, dziadkom i babciom 

za przyprowadzanie swoich dzieci na nasz wspólny różaniec. Był to piękny 

obraz, kiedy duża grupa dzieci regularnie modliła się na różańcu.  

Przypominam o modlitwie za naszych zmarłych – WYPOMINKI. Od  

3 grudnia br. będziemy się modlić za  osoby polecane w 2018 roku.  

Serdecznie dziękuję Książnicy Płockiej za udostępnienie wystawy nt. „Nad 

Wisłą..”. Słowa podziękowania kieruję do naszych parafian za transport i 

przygotowanie wystawy w świątyni.  

bmtnp 

 MATKA ŚWIĘTEGO 

Serdecznie dziękuję panu Robertowi Gralewskiemu za naprawę drewnianych 

lichtarzy.  

Dziękuję paniom Kowalskiej i Kopacz za troskę o figurę Matki Bożej w Ro-

gozinie. A pani Józwiak z Rogozina za kwiaty w październiku przy ołtarzu. 

Dziękuję firmie państwa Wąsowskich i p. profesor St. Pietrzak – Kociędzie za 

uporządkowanie terenu wokół świątyni szczególnie od ul. Słonecznej. Bóg 

zapłać.  
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Nr 11/133 

Dzień    Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Śr 1 UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH  
ŚWIĘTYCH 

 1800 msza św.   

Czw. 2  WSPOMNIENIE 
WSZYSTKICH WIER-
NYCH ZMARŁYCH 

1800 msza św. 

Pi. 3  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 wizyta u chorych  

/czwartek/ 

1700 nabożeństwo i spowiedź 

1800 msza św. 

Nd. 5 XXXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św.  

Po.-Pi. 6-10   1800 msze św.  

Sob. 11  ŚWIĘTO  
NIEPODLEGŁOŚCI 

1800 msza św. 

Nd. 12 XXXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św. 

Po.-

Sob. 

13-18   1800 msze św.  

Nd. 19 XXXIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie rodzi-

ców dzieci komunijnych, 
1130 msza św., spotkanie 
kandydatów do bierzmowania 

Po.-
Sob.  

20-25   1800 msze św.  

Śr.  22  ŚW. CECYLII 1800 msza św., nabożeństwo 
do Miłosierdzia Bożego 

Nd. 26 UROCZYSTOŚĆ  
CHRYSTUSA, 

KRÓLA WSZECH-
ŚWIATA 

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

Pon.-
Czw. 

27-30   1800 msze św.  

W okresie listopada pamiętajmy w modlitwie za zmarłych. Można podczas mszy 

św., osobistej modlitwy czy wypełniając warunki odpustu zupełny. Ci którzy już 
od nas odeszli czekają na naszą pomoc i wsparcie. Nie tylko wizyta przy grobie 

osoby zmarłej, ale przede  duchowe zaangażowanie może ulżyć naszym zmarłym. 


