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Nadziei – by nie opuszczała, 
radości – by rozweselała, 
miłości – by obrodziła, 
dobroci – by zawsze była  

…Pan Jezus rodzi się  w nas, gdy żałujemy za grzechy,  

chcemy żyć wiernością naszemu powołaniu,  

widzimy w cierpieniu nie nieszczęście,  

ale próbę wierności Bogu.  

Pan Bóg stworzył nas nie tylko na święta,  

ale na każdy powszedni dzień.  

Niezwykły Pan Bóg, czasem tak mały,  

że można Go zawiązać w chustę  

i uciec razem przez granicę do Egiptu.  

Można się dziwić Panem Bogiem, bo od zdziwienia  Nim,  

światem, naszym życiem zaczyna się wiara każdego z nas.  

…...tam, gdzie zaczyna się wiara, rodzi się nadzieja, radość, miłość ….. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i w całym 2018 roku życzę  

Szanownym Gościom i Parafianom  
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Spotkaliście się kiedyś z zarzutem, że Boże Narodzenie ma korzenie pogań-

skie? Tę tezę w książce „Narodziny Bożego Narodzenia” obala patrolog ks. 

prof. Józef Naumowicz. 

Argumentu o pogańskich korzeniach świętowania Bożego Narodzenia używają 
m.in. świadkowie Jehowy. Także wielu katolików sądzi, że Boże Narodzenie za-
częto obchodzić 25 grudnia po to, by zastąpić pogańską uroczystość Narodzin 
Niezwyciężonego Słońca, hucznie obchodzoną tego dnia w Rzymie. Tę tezę obala 
patrolog ks. prof. Józef Naumowicz w książce „Narodziny Bożego Narodzenia”. 
Kiedy urodził się Jezus? 

Nie wiemy, którego dnia urodził się Pan Jezus. Takiej informacji nie ma w 
Ewangeliach ani w zapiskach historycznych z epoki, a chrześcijanie w pierw-
szych trzech wiekach zupełnie nie interesowali się tą kwestią. Uroczyście obcho-
dzili Wielkanoc, której datę łatwo ustalić na podstawie daty żydowskiego święta 
Paschy. „Powtórzeniem” Wielkanocy była każda niedziela. Nie świętowali in-
nych wydarzeń z życia Jezusa. 
Kiedy zaczęli obchodzić uroczystość Narodzenia Pańskiego, ustali jej datę bez 
związku z historycznym wydarzeniem. 25 grudnia – czyli ten moment w roku, 

kiedy dzień jest najkrótszy, a noc najdłuższa – miał znaczenie symboliczne. 
Prawdą jest również to, że pogańscy Rzymianie czcili Niezwyciężone Słońce (Sol 

Invictus) w dzień zimowego przesilenia. Na tym jednak kończy się lista argu-

mentów potwierdzających teorię zastępstwa. Reszta to mity, które obala ks. 
Naumowicz. 
Święto Słońca 

Po pierwsze – 25 grudnia nie był najważniejszym świętem w rzymskim kulcie 
solarnym. Prawdziwe Święto Słońca hucznie obchodzono „w pełni lata”, czyli 
prawdopodobnie w dniu letniego przesilenia. Coś podobnego możemy zaobser-
wować nawet na własnym, słowiańskim podwórku. Nasi pogańscy przodkowie 
zapewne również czcili słońce, ale przez setki lat przetrwały tylko – w formie 
zabawy – obyczaje praktykowane 24 czerwca, takie jak puszczanie wianków na 
wodę i skakanie przez ognisko. 
Po drugie – Boże Narodzenie zaczęto obchodzić w Betlejem w 328 r., a w Pale-

stynie rzymski i egipski kult słońca był nieznany. Nie da się zastąpić ani schry-
stianizować czegoś, czego nie ma na danym terenie. 
Po trzecie – teoria, jakoby Boże Narodzenie miało zastąpić święto słońca, pojawi-
ła się dopiero w VI wieku. 
Po czwarte – nieprawda, że porównywanie Jezusa Chrystusa do słońca ma korze-
nie pogańskie. Już autorzy Starego Testamentu, /c.d.s. 3/  

Boże Narodzenie to „ochrzczone”  
święto pogańskie? 
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Boże Narodzenie ... 

/ciąg dalszy ze strony 2/ … mówiąc o Mesjaszu, używajątakich określeń 

jak „światłość”, „jasność”, „gwiazda”. Przyjście na świat Zbawiciela zmie-
niło historię ludzkości. Przyniosło radość i szczęście, pozwoliło nam zrozu-
mieć sens życia i otworzyło drogę do nieba. Przy opisywaniu takich wydarzeń 
w naturalny sposób sięgamy po metafory związane ze słońcem. 
Z tego właśnie powodu umiejscowiono obchody Bożego Narodzenia w 

dniu, kiedy w przyrodzie światło wygrywa z mrokiem. Dla ludzi żyjących 
zgodnie z rytmem dnia i pór roku ta symbolika była na wyciągnięcie ręki. 
Po piąte – walkę z Bożym Narodzeniem rozpoczęli w XVI w. purytanie, a 
później prezbiterianie. Uważali oni, że należy obchodzić wyłącznie święta bi-
blijne, i mylnie uznali, że pamiątkę narodzenia Pana Jezusa trzeba skreślić z 
tej listy. W Stanach Zjednoczonych aż do 1880 r. świętowanie Bożego Naro-
dzenia było zakazane. W Szkocji – nawet do lat 20. XX w. 
Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem 

A z Bożym Narodzeniem było tak… W 328 r. zakończyła się budowa bazyliki 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Inicjatorką budowy była św. Helena. Ko-
ściół zbudowano nad Grotą Narodzenia – znaną od początków chrześcijań-
stwa i odwiedzaną przez pielgrzymów. Zachował się opis uroczystości, która 

odbyła się tam 24 i 25 grudnia. Wierni razem z biskupem zebrali się wieczo-
rem na Polu Pasterzy (Wigilia!), a potem przeszli do groty i bazyliki, gdzie 
czuwali przez całą noc (Pasterka!). 
Rano wyruszyli w procesji do Jero-
zolimy. Co by było, gdyby chrześci-
janie w IV wieku mieli USG? Dzi-
siaj, dzięki nauce, wiemy z całą pew-
nością, że ludzkie życie zaczyna się 
w momencie poczęcia. Gdyby nasi 
przodkowie nie byli w tej sprawie 
skazani na domysły, to może drugim 
w hierarchii świętem chrześcijań-
skim byłoby zwiastowanie, a nie 
narodzenie? Data mogłaby być ta 
sama. „Owszem, można świętować 
jako początek życia moment poczę-
cia, jak to robią Chińczycy. Jednak 
w naszej kulturze akcent kładziemy 
raczej na moment urodzenia” – rozwiewa te fantazje ks. Naumowicz. I przypo-
mina, że 25 grudnia świętujemy tajemnicę wcielenia – czyli to, że Bóg stał się 
człowiekiem dla naszego zbawienia. 

Joanna Operacz   

Nr 01/135 
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        Papież Franciszek- W poszukiwaniu światła  

Przygotowała na podstawie opoka.pl Magdalena Piotrowska 

Nr 01/135 

  6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, to znaczy uka-

zania się Jezusa. Symbolem tego światła, które świeci na świecie i pragnie oświe-
cać życie każdego człowieka, jest gwiazda, która prowadziła Mędrców do Betle-
jem. Ewangelia mówi, że ujrzeli oni «Jego gwiazdę» i postanowili za nią pójść. 
 Także w naszym życiu istnieją różne gwiazdy, światła migające i wskazu-
jące kierunek. Od nas zależy, za którymi pójdziemy. Na przykład są światła migo-

czące, które pojawiają się i znikają, jak małe przyjemności życia: choć są dobre, 
nie wystarczają, ponieważ trwają krótko i nie pozostawiają pokoju, którego szu-
kamy. Są też oślepiające światła rampy, pieniędzy i sukcesu, obiecujące wszystko 
od razu: są kuszące, ale swoją siłą oślepiają i prowadzą od marzeń o chwale do 
najgłębszej ciemności. Natomiast Mędrcy zachęcają do pójścia za światłem sta-

bilnym, za światłem łagodnym, które nie gaśnie, bo nie jest z tego świata: pocho-
dzi z nieba i jaśnieje... gdzie? W sercu. 
 Tym światłem prawdziwym jest światło Pana, a raczej jest nim sam Pan. 
On jest naszym światłem: światłem, które nie oślepia, ale towarzyszy i daje wy-
jątkową radość. To światło jest dla wszystkich i wzywa każdego: tak więc może-
my usłyszeć jako skierowane do nas wezwanie proroka Izajasza: «Powstań! 
Świeć». Na początku każdego dnia możemy przyjąć to zaproszenie: powstań, 

świeć, idź dziś pośród wielu spadających gwiazd świata za jaśniejącą gwiazdą 
Jezusa! Idąc za nią, zaznamy radości, jak to było w przypadku Mędrców, którzy 
«gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali»; bo tam, gdzie jest Bóg, tam jest ra-

dość. Chciałbym z wielkim szacunkiem zachęcić wszystkich, by nie bali się tego 
światła i otworzyli się na Pana. Szczególnie chciałbym powiedzieć tym, którzy 
stracili siły, by poszukiwać, i są znużeni; tym, którzy, opanowani przez ciemności 
życia, wygasili pragnienie: «Wstań, odwagi, światło Jezusa potrafi przezwyciężyć 
najciemniejsze mroki; wstań, odwagi!». 
 Jak znaleźć to boskie światło? Idźmy za przykładem Mędrców, których 
Ewangelia opisuje jako zawsze w ruchu. Bowiem ten, kto pragnie światła, wycho-
dzi ze swoich ograniczeń i poszukuje: nie pozostaje w zamknięciu, nieruchomo 
patrząc, co dzieje się wokół, ale ryzykuje własne życie; otwiera się na innych. Na 
tej drodze są także pułapki, których należy unikać: powierzchowna i przyziemna 
paplanina, która spowalnia krok; paraliżujące kaprysy egoizmu; doły pesymizmu, 
który usidla nadzieję. Nie wystarczy wiedzieć, że Bóg się narodził, jeśli nie doko-
na się wraz z Nim Bożego Narodzenia w sercu. Bóg się narodził, to prawda, ale 
czy narodził się w twoim sercu? Czy narodził się w moim sercu? Czy narodził się 
w naszym sercu? Nauczmy się od Mędrców, że nie należy poświęcać Jezusowi 
tylko resztek czasu i niekiedy jakiejś myśli, gdyż w takim razie nie będziemy 
mieli Jego światła. Podobnie jak Mędrcy wyruszmy w drogę, przyobleczmy się w 
światło, idąc za gwiazdą Jezusa, i adorujmy Pana całymi sobą. 
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Uczymy się języków - angielski Nr 01/135 

Przygotowała Angelika Jezierska 

Witaminowe kiszonki 

 1        C         

 2           Y       

3              H     

 4     E     I       

 5       T         E 

1.Woda w stanie stałym. (I)         

2.Położone pod obrusem . (H)       

3.Dar Króla Baltazara. (M)         

4.Być bardzo zadowolonym.(R)       

5.Roślina pasożytnicza , dawniej symbol płodności. (M) 

 Kiszenie warzyw, zwłaszcza ogórków i kapusty jest tradycją polskiej 
kuchni. Polacy, zarówno mali jak i duzi, zachwalają walory smakowe tych 
przetworów. Nie do końca jednak zdajemy sobie sprawę z właściwości zdro-
wotnych  jakie zawierają. Przede wszystkim kapusta kiszona jest bogata w wi-
taminę C, ponadto zawiera witaminy z grupy B, witaminę A, E, K oraz rutynę, 
a także minerały wapń, magnez i potas. Istotną właściwością ukiszonej kapusty 
jest  zawarty w jej soku kwas mlekowy, który wspomaga oczyszczanie przewo-
du pokarmowego, a także jest naturalnym probiotykiem. Szczególnie polecany 
jest osobom w okresie antybiotykoterapii oraz rekonwalescencji. Takie samo 
działanie probiotyczne ma sok z ogórków kiszonych. 
Warto podkreślić, że kapusta kiszona jest niskokalo-
ryczna.  
Uwaga! Zanim kupimy kapustę w sklepie, sprawdź-
my, czy jest ukiszona naturalnie drogą fermentacji, 
czy po prostu zalana octem z dodatkiem cukru i soli, 
gdyż ta nie ma w sobie niczego „zdrowotnego”. Przy-
gotowanie sobie takiego przetworu nie jest niczym 
wymagającym i czasochłonnym. Wymaga jedynie 
cierpliwości J Rewelacyjne są także kiszone buraki, 
oczywiście wraz z sokiem.    Joanna Peciakowska 
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Kolęda jest idealnym momentem na podzielenie się swoimi troskami. 

Warto zadać nurtujące nas pytania, otworzyć się, a może także prosić o mo-

dlitwę. 
Jedni się jej boją, inni wyczekują z niecierpliwością. Z jednej strony jest tematem 
wielu dowcipów, a z drugiej, naprawdę potrafi odmienić ludzkie życie. Wizyta 
duszpasterska, zwana potocznie kolędą, być może odbyła się już w Twoim domu 
w ostatnich dniach. Ale jeśli wciąż jest przed Tobą – ten poradnik pomoże Ci 
przygotować się do tego niecodziennego wydarzenia. 
Po co ksiądz przychodzi do mojego domu? 
Po pierwsze, warto pamiętać, dlaczego kapłani odwiedzają domy swych parafian. 
Tę piękną tradycję dokładnie reguluje prawo kanoniczne, które przypomina, 
że „pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się po-
znawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, 
uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz 
umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie 
ich korygując” (kan. 529 §1). 
Parafia nie jest przecież przypadkową zbieraniną ludzi zamieszkujących ten 
sam obszar – jest wspólnotą. Proboszcz, chcąc dobrze wypełnić swą misję, pra-
gnie poznać ludzi, którym służy codzienną pracą. Kolęda jest ku temu doskonałą 
okazją. 
Co powinno znaleźć się na stole podczas kolędy? 

Przygotowania nie są tu najważniejsze, ale warto coś w tym kierunku zrobić, w 
końcu ksiądz to w tej sytuacji nasz gość. Polska tradycja przypomina o pięciu 

elementach: krzyżu, białym obrusie, świecach, wodzie święconej i kropidle. 
Czy zatem jeśli ich nie masz, nie powinieneś wpuszczać księdza w swe progi? W 
żadnym wypadku! Woda święcona! Nie z kranu! Poproś o poświęcenie wody.  
Pamiętaj, że w wizycie duszpasterskiej nie chodzi o biały obrus, a o poznanie się i 
rozmowę. Więc nawet jeśli się boisz, Twoje mieszkanie jest w nieładzie, a na sto-
le zamiast białego obrusu spoczywa laptop z odpalonym ostatnim odcinkiem 
Twojego ulubionego serialu – otwórz drzwi człowiekowi, który przychodzi do 

Ciebie z Dobrą Nowiną! 
Jak przebiega kolęda? 

Przebieg wizyty zależy w dużej mierze od tego, ile czasu ma ksiądz, a to często 
zależy od ilości mieszkań, do których danego dnia musi zapukać. Kolęda ma in-

ną specyfikę na wsiach, a inną w dużych miastach, pełnych ogromnych bloków 
z często zmieniającymi się lokatorami. Z pewnością Twój gość będzie chciał się 
wspólnie pomodlić i porozmawiać, a także poświęcić Twoje mieszkanie. Ale to, 
czy spotkanie będzie krótkie i sztywne, czy może przyniesie piękne owoce, zależy 
w dużej mierze także od Ciebie! Niewielu wiernych zatrzymuje się po niedzielnej 
mszy, by porozmawiać z kapłanem.  

Jak przyjąć księdza po kolędzie?  

5 praktycznych wskazówek 
Nr 01/135 
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Jak przyjąć księdza po kolędzie? …. 

Monika Anna Jałtuszewska  z   www.aleteia.org.pl  

Nr 01/135 

Kolęda jest zaś idealnym 
momentem na podzielenie 
się swoimi troskami i wąt-
pliwościami. Warto zadać 
nurtujące nas pytania, 
otworzyć się, a może także 
prosić o modlitwę lub po-
dziękować księdzu za jego 
służbę. Warto sprawić, by 
to spotkanie nie było tylko 
niezręczną formalnością. 
Nie chodzi o „kopertę”! 

Kolęda jest dla duchow-
nych często trudnym okre-
sem. Zwłaszcza w mia-
stach, gdzie nierzadko spo-
tykają się z obojętnością, 
szyderstwem czy nawet 
agresją. Pamiętaj, że przyj-
mujesz u siebie wysłannika 
Chrystusa. Wykorzystaj to! 
Poproś o błogosławieństwo domu i rodziny. Znane są historie osób, które 
wcale nie chciały przyjmować u siebie księdza, a taka wizyta odmieniła ich 
życie. Jeśli oddaliłeś się od Kościoła, może to być dla Ciebie szansa na po-
wrót do wspólnoty. Wbrew stereotypom to nie osławiona „koperta”, a na-

wiązanie relacji z parafianami jest głównym powodem, dla których ubra-

ni na czarno faceci pukają do obcych drzwi. 
Ksiądz też człowiek. Poznaj go 

Pamiętaj, że – wbrew pozorom – ksiądz też jest człowiekiem. W czasach, gdy 
wiele godzin w ciągu dnia potrafimy spędzić przyklejeni do ekranu smartfona, 
perspektywa rozmowy z nieznanym nam bliżej człowiekiem  – i to w naszym 
własnym domu! – coraz częściej budzi strach lub zniechęcenie. Jednak zamy-
kając swoje drzwi, zamykamy się nie tylko na drugiego człowieka, ale także 
na łaskę płynącą z takiego spotkania. Więc jeśli na samą myśl o wizycie dusz-
pasterskiej dostajesz drgawek, tym szerzej i szczerzej warto, byś otworzył 
swoje drzwi i swoje serce. 
A może Bóg przyjdzie do Ciebie właśnie za pośrednictwem tego faceta w 

czerni? Bóg dociera do nas w różny sposób. Może po raz kolejny dajmy 

Bogu szanse, aby nas spotkał i spróbujmy my Go spotkać….  



 

 

8 

 Pełni zapału i energii, zostawiając za sobą wakacyjne przygody, z uśmie-
chem rozpoczęliśmy w październiku nowy sezon działalności Świetlicy Przysta-
nek.  Dotychczasowe zajęcia upłynęły jak zawsze intensywnie, kreatywnie i we-
soło. Gościliśmy bohatera polskich stołów -ziemniaka, który dostarczył nam mnó-
stwa zabawy. Z kasztanów i żołędzi powstały przepiękne zwierzaki i ludziki, a z 
kolorowych liści, którymi także obdarowała nas jesień – cały zwierzyniec. W 
wełniane sweterki i ciepłe okrycia ubieraliśmy swoje pamiętniki, a także powięk-
szyliśmy zbiór gier świetlicowych o samodzielnie wykonane kręgle. Świętowali-
śmy Dzień Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada. Sobotnie spotkania 
dostarczyły nam niezwykłych pomysłów, dzięki którym powstały akwaria, gniot-
ki – piłeczki antystresowe z wykorzystaniem płynu nienewtonowskiego. W grud-
niu zadbaliśmy o wystrój okien i przygotowanie choinek, które stanęły przy żłób-
ku Pana Jezusa w naszym kościele. 
 Stałymi elementami naszych spotkań były (w zależności od pogody) zaba-
wy i gry ruchowe na świeżym powietrzu, gra w „piłkarzyki”, ping – ponga, zaba-
wy w głuchy telefon, berka – cukierka, muzyczne krzesła, kalambury. Umilali-
śmy sobie czas śpiewaniem piosenek. Nasze zajęcia nie zawsze są czyste, ponie-
waż do woli mażemy farbami, sypiemy brokatem itp., ale jak mawiają starzy gó-
rale " jak dziecko może się trochę ubrudzić to jest szczęśliwe". 

Z działalności Świetlicy Przystanek Nr 01/135 

Przygotowała Joanna Peciakowska  

Świetlica Przystanek pozdrawia i zaprasza do współpracy w 2018 r.  
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JAK WYPEŁNIĆ KOPERTĘ ŻYCIA Nr 01/135 

 Podczas kolędy możemy otrzymać Kartę życia. Kilka praktycznych 
wskazówek, jak ją wypełnić. Znajdź czas i poświęć możliwie dużo uwagi, by 
prawidłowo wypełnić kartę informacyjną lub zwróć się o pomoc w jej wypeł-
nieniu. „Koperta Życia" składa się z: karty informacyjnej,  plastikowej koperty 
z naklejką "Koperta Życia" i naklejki "Tu jest koperta życia" 

Instrukcja wypełnienia KARTY INFORMACYJNEJ 

 Kartę informacyjną wypełnij drukowanymi literami i podpisz. W razie 
potrzeby poproś o pomoc w wypełnieniu (personel medyczny placówki do któ-
rej należysz, wolontariusza, pracownika socjalnego). Unikaj pomocy w wypeł-
nieniu karty przez nieznane Tobie osoby). Jak wypełnić Kartę? 
- w rubryce „grupa krwi " gdy nie ma pewności należy wpisać XXX  
- w rubryce „kontakt do najbliższych” w przypadku braku osób wpisać (brak) 
- w rubryce „jestem uczulony(a) na " gdy nie ma uczuleń wpisać (NIE 
STWIERDZONO) 
- w rubryce „ile razy dziennie " wpisać odpowiednio (RANO, WIECZOREM, 2 
x, 3 x , co 6 godz.)  
- w rubryce „inne istotne informacje” należy wpisać informacje o naszym  
funkcjonowaniu np. NIE SŁYSZĘ, NIE WIDZĘ, PORUSZAM SIĘ NA WÓZ-
KU, PORUSZAM SIĘ PRZY BALKONIKU, INNE. Wskazać czy w mieszka-
niu zamieszkują jeszcze inne osoby wymagające pomocy, zwierzęta, czy osoba 
korzysta z pomocy sąsiedzkiej, usług opiekuńczych itp..  
 Zabierz Kartę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i poproś by da-
ne medyczne zawarte w karcie potwierdził datą, podpisem i pieczątką. Wypeł-
nioną Kartę włóż do plastikowej koperty i dołącz kopię aktualnej dokumentacji 
medycznej dotyczącej Twojego zdrowia np. ostatni wypis ze szpitala itp... Umieść 
ją w lodówce w widocznym miejscu np. na półce na wewnętrznych drzwiach 
lodówki. Naklejkę „Tu jest Koperta Życia” przyklej na zewnętrznych drzwiach 
lodówki. OSOBY KIERUJĄCE SAMOCHODEM Kopertę mogą umieścić w 
schowku w aucie, na którym NAKLEJKA MUSI BYĆ WIDOCZNA. 
PAMIĘTAJ! Karta informacyjna jest ważna rok. Po tym czasie powinna być 
aktualizowana. Jeżeli informacje zawarte w Karcie ulegną zmianie np. zmiana 
adresu zamieszkania, zmiana osoby do kontaktu to należy zaktualizować Kartę. 
Jeżeli zmianie ulegną przyjmowane leki wystarczy dopiąć do Karty informacje 
lekarza opatrzoną datą i podpisem. 

UWAGA! 
Koperta Życia Jest przeznaczona wyłącznie dla służb medycznych i ratow-
niczych w przypadku zaistnienia krytycznej sytuacji w celu ratowania ży-
cia i zdrowia. Pod żadnym względem prosimy nie udostępniać kopert i 
danych w nich zawartych osobom postronnym.. 

Wiesława Rybicka-Bogusz 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 01/135 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. ICE/LÓD,   2. HAY/ SIANO, 3. MYRRH/ MIRRA,   
4.(TO) REJOICE/RADOWAĆ SIĘ,  5.MISTLETOE/ JEMIOŁA,  hasło: CA-
ROL/ KOLĘDA 

Świetlica Przystanek zaprasza dzieci do Domu Ludowego w Rogozinie  przy ul. 
Strażacka 3 w każdą sobotę  w godz. 1100 - 1400 . Kontakt - tel. 602 396 920 .  

MSZE ŚWIĘTE: 
Niedziela: godz. 930, 1130  
Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1600 komunia chorych - czwartek,  
(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 
godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
godz. 1800 Msza św. /spowiedź przed Mszą św./ 
NABOŻEŃSTWA: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 18 00 
Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni - godz. 1500 /w okre-
sie letnim: kwiecień - listopad/ 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - 22 dzień każdego miesiąca, po wieczor-
nej mszy św. ok. 1830,  
Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 
Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu przed Mszą św. o godz. 1115 
Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 
Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 
Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  
(dla dzieci i młodzieży w poniedziałek) 
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 
SPOTKANIA:  

Grupa biblijno-liturgiczna - ostatni czwartek miesiąca o godz. 1900  
Ministranci - sobota o godz. 1400  
Chór parafialny - niedziela o godz. 1030   
Koło Biblijne - ostatnia środa miesiąca o godz. 1900  
Koło Żywego Różańca - ostania niedziela miesiąca, po mszy św. 930  
Schola - piątki o  godz.1830  

Spowiedź: 15 min. przed każdą Mszą św.  
Kancelaria: czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.   
Tel. plebania - 24 264 45 58 lub 507 119 511  
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 01/135 

Ks. dr Janusz Wiśniewski /proboszcz/ 

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 

13 stycznia 2018 r. po raz X odbędzie się w naszej świątyni Szkolno-Parafialny 
Festiwal Kolęd i Pastorałek. Zapraszam Wszystkich Parafian do „kibicowania” 
i głosowania w tzw. Nagrodzie Publiczności parafii p.w. św. Faustyny.  

Mali kolędownicy w Rogozinie 7 stycznia 2017 r. w godz. 1230-1400 

Po świętach Bożego Narodzenia rozpocznie się wizyta duszpasterska - Kolęda. 
W 2017/2018 r. odwiedzę najpierw Stare Boryszewo, Brochocinek, Stróżewko 
i Rogozino.  Dobrowolne ofiary  będę przeznaczone na budowę plebani. Ser-
decznie dziękuję.  

4 lutego 2018 r. w kościele o godz. 1600 organizujemy Wieczór Kolęd 
„Pośpiewajmy dla Małego Jezusa”. Kolędy i pastorałki wykonane przez dzieci 
z parafii powinny być miłym czasem wspólnego kolędowania i cieszenia się 
czasem Świąt. Zapraszam na Wieczór wszystkich Parafian i Gości, a szczegól-
nie naszych Dziadków i Babci. Chętnych do zagrani lub zaśpiewania proszę o 
kontakt. Zaproszenia dla szczególnych Gości są do odbioru w zakrystii.  

Z 1% od podatku dla naszej parafii przekazaliście Państwo ponad 7000 PLN. 
Drodzy Parafianie i Przyjaciele z całego serca dziękuje. Całą sumę przeznaczy-
my na zakup materiałów dla hydraulików, którzy po Świętach będą pracować 
w plebani. Dla Parafii jest to bardzo duża kwota i dziękuję za Państwa dobre 
serce i troskę o naszą parafię. Bóg zapłać.  

Zajęcia na świetlicy Przystanek  
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Nr 01/135 

Dzień  Niedziela  Dzień  

powszedni  

Terminy  

Pn 1 UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI  
MARYI 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Wt-Cz 2-4   700 msze św.  

Pi 5  I PIĄTEK MIESIĄCA 1800 msze św.  

So 6 UROCZYSTOŚĆ 
OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

N 7 ŚWIĘTO CHRZTU 
PAŃSKIEGO 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Pn-Pi 8-12   700 msze św.  

So 13   1800 msza św. FESTYWAL KOLĘD 

N 14 II NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po-Pi 15-19   700 msze św.  

So 20   1800 msza św.  

N 21 III NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Wt-Pi 23-26   700 msze św.  

So 27   1800 msza św.  

N 28 IV NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po-Śr 19-31   700 msze św.  

Po 22   1800 msza św. NABOŻEŃSTWO DO 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. Obchodzono je 
już od III wieku. Słowo "Epifania" znaczy "objawienie". Epifania to ukazanie się 
Boga, który staje się widzialnym, poganom. Dary Mędrców mają znaczenie sym-
boliczne. Oznaczają godność królewską Chrystusa (złoto), wypływającą z połą-
czenia się natury ludzkiej (mirra) z Boską (kadzidło). Dlatego wyobrażają one 
samego Zbawiciela. W kościołach poświęca się te dary oraz kredę przeznaczoną 
do oznaczenia drzwi domów inicjałami trzech Mędrców i datą roku. /
K+M+B+2018/. Modlimy się w tym dniu o wierność naszemu powołaniu, która 
ma nas doprowadzić do oglądania Boga.  

Święto Objawienia się Pańskiego poganom  


