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Pismo bezpłatne  

stanąłem 

w środku Wielkiego Piątku 

odsłoniłem krzyż 
wszystko zostało jak dawniej 

nie zrozumiałem 

nic 

* * * 

nie umiemy uwierzyć 
w Ciebie 

dlatego nawet siebie 

traktujemy z niedowierzaniem 

i ciągniemy życie 

jak kulę u nogi 

* * * 

uciekamy od Ciebie 

jakbyś był naszym największym wrogiem 

wykłócamy się o wymyślone prawa 

sprawdzamy Twoją miłość litanią spraw do załatwienia 

obwiniamy o wojny obozy koncentracyjne i niesprawiedliwość 
chcemy żebyś nakarmił wszystkich głodnych 

na odczepnego dajemy Ci kilka pacierzy 

na Golgocie ciągle stoi krzyż 
a my 

nie potrafimy uwierzyć 
 

WACŁAW BURYŁA  
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Nr 03/149 Ile trwa Wielki Post 2019?  

 Ponieważ daty Wielkanocy i niektórych świąt poprzedzających te święta 

są ruchome, co roku pojawiają się pytania: kiedy jest i ile trwa Wielki Post? W 

2019 roku Wielki Post rozpocznie się 6 marca, czyli w Środę Popielcową i po-

trwa aż do Wielkiego Czwartku, który wypada 18 kwietnia 2019. Łącznie post 

będzie trwał 44 dni.  

Wielki Post - SYMBOLE.  

Symbole Wielkiego Postu, które są znane dla wszystkich, to głównie 40-dniowy 

okres postu czy posypywanie głów popiołem. Jakie znaczenie mają poszczegól-

ne symbole Wielkiego Postu? Wyjaśnienie każdego z nich poniżej: 

 40 dni postu - dokładnie tyle trwa Wielki Post. W Biblii ta liczba pojawia 

się bardzo często: 40 dni trwał potop, 40 dni przebywał Mojżesz na Synaju 

przed zawarciem Przymierza przez 40 lat Izrael wędrował do Ziemi Obiecanej, 

40 lat trwa panowanie Dawida, prorok Eliasz przez 40 dni wędruje przez pusty-

nię, Jonasz ogłasza 40 dni jako okres nawrócenia i pokuty dla mieszkańców Ni-

niwy, wreszcie przez 40 dni pobytu na pustyni Chrystus przygotowuje się do 

podjęcia publicznej działalności, rozpoczynając od głoszenia orędzia: Nawracaj-

cie się”, naucza przez 40 miesięcy, zmartwychwstaje po 40 godzinach, a potem 

przez 40 dni przebywa z uczniami aż do dnia Wniebowstąpienia Posypanie gło-

wy popiołem - Posypanie głów popiołem w Środę Popielcową, czyli na początku 

Wielkiego Postu jest wezwaniem do pokuty i nawrócenia. Popiół jest symbolem 

tego, że wszystko, co materialne i doczesne przemija. 

» Dlaczego posypujemy głowy popiołem w Środę Popielcową? 

    Post, jałmużna i modlitwa 

    Fioletowy kolor - jest to kolor pokutny 

    Droga Krzyżowa - nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, 

polegające na symbolicznym 

odtworzeniu drogi Jezusa 

Chrystusa na śmierć i złożenia 

go do grobu.  

 Gorzkie Żale - nabożeń-

stwo pasyjne; jest to polska 

tradycja w Kościele katolickim. 

Wielki Post 2019 to także 

okres, kiedy wierni nie powinni 

uczestniczyć w zabawach, dys-

kotekach i hucznych balach. 

Ostatni moment na karnawało-

we szaleństwo to Ostatki 2019, 

które kończą się dzień przed 

Środą Popielcową.   
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 Jest kuriozalnym zjawiskiem fakt, że Środa Popielcowa początkująca 

okres Wielkiego Postu w Kościele katolickim, mimo iż nie jest dniem w którym 

obowiązkowo winno się być w kościele, jest chyba najbardziej pożądanym przez 

katolików dniem, w którym ich nie może tam zabraknąć. Starają się oni niemal 

za wszelką cenę przybyć do kościoła, by dać sobie posypać głowę popiołem, 

jakby to był jakiś konieczny rytuał, bez którego nie można wyobrazić sobie po-

czątku okresu Wielkiego Postu, który się tym dniem rozpoczyna. Duszpasterze 

do końca nie mogą zrozumieć tego zjawiska, tak szczególnie powszechnego 

wśród ludności latynoskiej, ale nie tylko. Z jednej strony jest to widoczny znak 

skutecznej pracy wcześniejszych pokoleń księży, wyczulających katolików na 

działanie łaski Bożej i potrzebę osobistego podjęcia pokuty i postu, który się 
wyraża poprzez gest posypania głowy popiołem. Z drugiej jednak strony, widać 
że jest to jeszcze często tylko pusty, niczym magiczny znak, za którym nie idą 
żadne konkretne czyny. Tym smutniejszy jest on, gdy zaraz potem w pierwszą 
niedzielę Wielkiego Postu wcale nie widać więcej ludzi w kościele. Trudno od-

gadnąć przyczynę takiego stanu rzeczy, pewnie jest nim zwyczajne lenistwo du-

chowe. Jedno jest pewne, nie można ustawać w cierpliwym tłumaczeniu lu-

dziom znaczenia tego dnia i gestu. Najlepiej widać go na tle historii jego po-

wstania. 

W kontekście Wielkiego Postu 
 Instytucja Środy Popielcowej powstawała stopniowo wraz z rozwojem 

okresu Wielkiego Postu, który kształtował się z związku ze świętami paschalny-

mi. Jak zauważają historycy liturgii, pierwotnie Wielki Post obejmował dzień 
Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, a więc trwał niecałe dwa dni przed zmar-

twychwstaniem Pańskim. Służył tym samym za bezpośrednie przygotowanie 

duchowe i fizyczne do Świąt Paschalnych (Ireneusz i Tertulian). W III wieku 

obchodzi się już w ramach postu cały tydzień. Na początku IV wieku znany był 

już post czterdziestodniowy na wzór poszczącego Jezusa na pustyni, nazywany 

po łacinie Quadragesima (Atanazy, Cyryl Jerozolimski). Na Wschodzie obcho-

dzono go przez osiem tygodni wykluczając soboty i niedziele. Od VI wieku w 

Rzymie rozpoczynano post sześć tygodni przed Wielkanocą dołączając doń w 

604 r. cztery brakujące dni odliczone przez niedziele, które z natury mając cha-

rakter świąteczny nie podpadały pod post (Grzegorz Wielki). Wtedy właśnie 

wyznaczono środę przesuwając ją z niedzieli (caput ieiunii) jako początek Wiel-

kiego Postu. W 1091 r., idąc za postanowieniami synodu w Benewencie, przyjął 
się zwyczaj posypywania głów popiołem w środę rozpoczynającą Wielki Post 

upowszechniony następnie w całym Kościele przez papieża Urbana II w 1099. 

Od tej pory nazywa się ją też oficjalnie Środą Popielcową lub Popielcem. Jaka 

taka została ona ostatecznie uprawomocniona w 1570 roku, po reformie litur-

gicznej Soboru Trydenckiego. /c.d.s 4/ 

Po co Środa Popielcowa 
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 Dlaczego Środa „Popielcowa”? 
 Praktyka posypywania głów popiołem wzięła się ona z chrześcijańskiej 

praktyki pokutnej, jaką od V w. rozpoczynano okres Wielkiego Postu, w poprze-

dzający niedzielę poniedziałek, a od 604 r. w środę. Miał bowiem wtedy miejsce 

sakrament pokuty publicznej. Był to swoisty obrzęd wypędzania publicznych 

pokutników z kościoła. Po odbytej spowiedzi publicznej pokutnicy wychodzili 

przed kościół, gdzie biskup z prezbiterami sypał na ich głowy popiół parafrazu-

jąc słowa z Księgi Rodzaju: „Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch 

się obrócisz; czyń pokutę, abyś miał życie wieczne” (3,19). Po czym kropiono 

ich wodą świeconą oraz ich szaty pokutne, które oni przywdziewali na cały 

okres Wielkiego Postu. Wtedy padali twarzą na ziemię, a zgromadzony lud w 

kościele śpiewał nad nimi Litanię do Wszystkich Świętych; w końcu wypędzano 

ich z kościoła jak Adama i Ewę z raju. W X wieku do publicznych pokutników 

zaczęli dołączać również inni wierni zgromadzeni w kościele, którzy także uwa-

żali się za grzeszników i chcieli pokutować. Stąd Kościół (papież Urban II), wy-

chodząc naprzeciw coraz bardziej rozpowszechniającej się praktyce zalecił na 

soborze w Benewencie (1091) praktykowanie obrzędu posypania głów popiołem 

w środę rozpoczynającą Wielki Post wszystkim wiernym. Praktyka ta następnie 

przyjęła się w całym Kościele od 1099 r.; wtedy też sama środa przyjęła nazwę 
Środy Popielcowej.  

Dlaczego i skąd popiół w liturgii Środy Popielcowej? 
 Stosowano popiół do posypania nią głów, ponieważ bazowano na starym 

zwyczaju znanym w wielu starożytnych religiach, jak w Egipcie, Grecji czy u 

Arabów. Wszędzie tam był on znakiem żałoby i pokuty. Zwyczaj ten, idąc zresz-

tą za długowiekową tradycją żydowską, był również znany i stosowany w chrze-

ścijaństwie, choć wyraźne jego ślady w liturgii spotykamy dopiero w VIII w. 

Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w., a papież Urban II 

wprowadził zwyczaj posypywania nim głów w 1091 na wspomnianym soborze 

w Benewencie. W tym też czasie ustalono, że sam popiół ma pochodzić z palm 

poświęconych w Niedzielę Męki Pańskiej (Palmową) poprzedniego roku. W ten 

sposób utrzymano ściślejszy związek żałoby i nawrócenia z liturgią męki i 

śmierci Jezusa Chrystusa oraz z tymi samymi ludźmi, którzy w nich uczestniczą. 
Sam popiół według żydowsko-chrześcijańskiej tradycji symbolizuje znikomość, 
przemijalność, śmiertelność, żałobę, ból i ułomność życia ludzkiego; choć z dru-

giej strony, w związku z Chrystusem jest on też znakiem oczyszczenia, odrodze-

nia i zmartwychwstania, jako że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i odro-

dził go w Chrystusie do nowego życia. Stąd nieprzypadkowy dobór słów towa-

rzyszących posypaniu głów popiołem: „prochem jesteś i w proch się obrócisz”, 

lub zachęta do nawrócenia w Chrystusie, by otrzymać nowe życie łaski.  

Katolik, Luty 2012, s. 4 
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16 października 2018 r. minęł 40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na pa-

pieża. Oto  wspomnienia i ciekawostki dotyczące pamiętnego konklawe. 

Poetyckie proroctwo 120 lat przed konklawe 

Wybór papieża z Polski był niezwykłym wydarzeniem w dziejach świata, ale, 

jak się okazało, zapowiedzianym w poetyckim proroctwie innego Polaka. Ju-

liusz Słowacki napisał w 1848 r.: „Pośród niesnasek Pan Bóg uderza/W ogrom-

ny dzwon,/Dla słowiańskiego oto papieża/Otworzył tron, (…)// Twarz jego sło-

wem rozpromieniona,/Lampa dla sług,/Za nim rosnące pójdą plemiona/W świa-

tło, gdzie Bóg./Na jego pacierz i rozkazanie/Nie tylko lud -/Jeśli rozkaże, 

to słońce stanie,/Bo moc – to cud! 

Zdążył w ostatniej chwili 

Kard. Wojtyła niemal „na styk” zdążył na konklawe, które wybrało go 

na papieża. 14 października metropolita krakowski wybrał po południu 

do rzymskiej kliniki Gemelli, by odwiedzić chorego przyjaciela, biskupa Desku-

ra. Do Kaplicy Sykstyńskiej wszedł ostatni a trzeba wiedzieć, że po zamknięciu 

wrót Kaplicy do środka nie wpuszcza się nikogo, nawet kardynałów… 

Wsparcie Prymasa 

Podczas konklawe, prymas Polski kard. Stefan Wyszyński szepnął kardynałowi 

Wojtyle: “Jeśli wybiorą, proszę nie odmawiać…”. Kiedy drugiego (i ostatniego) 

dnia konklawe dyskusje wśród kardynałów coraz wyraźniej wskazywały 

na możliwość wyboru metropolity krakowskiego, dawny rzymski znajomy 

ks. Wojtyły, a wówczas już kardynał, o. Maksymilian de Fuerstenberg, pochylił 

się nad nim cytując słowa z Ewangelii św. Jana: „Dominus adest et vocat 

te” (Pan jest i woła cię). 
Kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża w poniedziałek, 16 października 

1978 r., w drugim dniu konklawe. Biały dym zwiastujący dokonanie wyboru 

pojawił się nad Kaplicą Sykstyńską o godz. 18.18. Metropolita krakowski stał 

się 262. następcą św. Piotra. Ostatnia notatka w prowadzonej przez metropolitę 
krakowskiego ‘Księdze czynności biskupich’, przesłanej później do Krakowa, 

brzmi: „Około godz. 17.15 – Jan Paweł II”. 

Z dalekiego kraju 

Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem (od czasu ponty-

fikatu Hadriana VI, który był Holendrem i pełnił najwyższy urząd w Kościele 

w latach 1522-23), najprawdopodobniej pierwszym w dziejach papieżem-

Słowianinem i pierwszym w historii Kościoła papieżem, który przybranym imie-

niem powołuje się aż na trzech swoich bezpośrednich poprzedników (Jana 

XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I). 

Serdecznie zapraszam do zwiedzenia wystawy pt: „40 rocznica wwizty św.  

Pawła II w Polsce”. Wystawa przygotowana przez p. prof. St. Pietrzak-Kociędą.  

40. rocznica wizyty Jana Pawła II w Polsce 
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 Okres Wielkiego Postu jest czasem sprzyjającym skorygowaniu dysonan-

sów naszego życia chrześcijańskiego i przyjęciu radosnej i pełnej nadziei nowi-

ny Paschy Pana. Kościół w swojej macierzyńskiej mądrości sugeruje nam, by-

śmy zwracali szczególną uwagę na to wszystko, co może oziębić i skorodować 
nasze wierzące serce. Jesteśmy wystawieni na wielorakie pokusy. Każdy z nas 

wie, z jakimi trudnościami musi się zmierzyć. I ze smutkiem trzeba stwierdzić, 
że w obliczu codziennych kolei losów pojawiają się głosy, które, wykorzystując 

ból i niepewności, potrafią siać tylko nieufność. A jeśli owocem wiary jest mi-

łość — jak mawiała Matka Teresa z Kalkuty — to owocem nieufności są apatia i 

rezygnacja. Nieufność, apatia i rezygnacja to demony, które wypalają i paraliżu-

ją duszę wierzącego ludu. Wielki Post jest cennym czasem na to, by zdemasko-

wać te i inne pokusy i pozwolić, aby nasze serce znów biło zgodnie z rytmem 

serca Jezusa. Cała liturgia przeniknięta jest takim uczuciem, i moglibyśmy po-

wiedzieć, że rozbrzmiewa ono w trzech słowach, które są nam proponowane, 

aby «rozpalić wierzące serce»: zatrzymaj się, spójrz i powróć. 

 Zatrzymaj się na chwilę, zaprzestań tego rozgorączkowania i tej bezsen-

sownej bieganiny, napełniających duszę gorzkim poczuciem, że nigdy do nicze-

go nie dochodzimy. Zatrzymaj się, wyzbądź się tego przymusu, by żyć w przy-

spieszonym tempie, co rozprasza, dzieli i na koniec niszczy czas rodzinny, czas 

przyjaźni, czas dzieci, czas dziadków, czas bezinteresowności... czas Boży. 

 Zatrzymaj się na chwilę przed wyniosłym spojrzeniem, komentarzem po-

spiesznym i pogardliwym. Zatrzymaj się na chwilę przed wewnętrznym przymu-

sem, by wszystko kontrolować, wszystko wiedzieć, wszystko zniszczyć, wyni-

kającym z zapomnienia o wdzięczności za dar życia i za wiele otrzymanego do-

bra. 

 Zatrzymaj się na chwilę przed pustką tego, co natychmiastowe, chwilowe 

i ulotne, co pozbawia nas korzeni, więzi, wartości dróg i świadomości, że zaw-

sze jesteśmy w drodze. 

 Zatrzymaj się, zatrzymaj się, aby patrzeć i kontemplować! 
Patrz. Patrz na znaki, które zapobiegają zgaszeniu miłości, które podtrzymują 
żywy płomień wiary i nadziei — żywe oblicza czułości i dobroci Boga, który 

działa pośród nas. 

 Spójrz na skruszone twarze wielu, którzy próbują naprawić swoje błędy i 

pomyłki, i wychodząc od swojej nędzy i swoich cierpień, zabiegają o to, by od-

mienić sytuacje i pójść naprzód. 

 Zatrzymaj się, spójrz i powróć. Wróć do domu twojego Ojca. Wróć bez 

lęku do oczekujących i wyciągniętych ramion twego Ojca, bogatego w miłosier-

dzie, który na ciebie czeka (por. Ef 2, 4)! /c.d.s 7/ 

 
Magdalena Piotrowska 
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Kiedy dni są  coraz dłuższe, a słońce grzeje mocniej, pamiętajmy, że 

nasze organizmy po zimie nie są jeszcze gotowe na zbyt długie przebywanie na 

powietrzu.  Dlatego w wolnych i przyjemnych dla ducha chwilach warto pamię-
tać o ciele i zapewnić mu dawkę witamin  

w postaci herbaty lub kawy z rozgrzewającym syropem miodowo – imbirowym. 

Miód świetnie wzmacnia naturalną odporność, zwłaszcza ten odstany, ożywia 

mózg, koi nerwy, działa antybakteryjnie i wspomaga serce. Cytryna oczyszcza 

wątrobę, a imbir oprócz właściwości rozgrzewających wzmaga koncentrację i 
wydajność umysłową. Przygotowanie syropu jest łatwe i szybkie. Do niewiel-

kiego słoiczka należy na przemian dodawać łyżkę miodu, plasterek cytryny, 

starty imbir. Kiedy już przygotujemy odpowiednią dla siebie ilość syropu należy 

go odstawić w ciemne, chłodne miejsce na ok. 24 godziny. Syrop może być do-

datkiem do herbaty i kawy  (ale nie gorącej!!!) lub do spożywania bezpośrednio. 

Idealnie wspomaga organizm w walce z przeziębieniem i grypą. 

Rozgrzewające witaminy 

Joanna Peciakowska 

Powróć bez lęku, by doświadczyć uzdrawiającej i jednającej czułości Boga! Po-

zwól, by Pan uzdrowił rany grzechu i wypełnił proroctwo, jakie otrzymali nasi 

ojcowie: «Dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, 

zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała» (Ez 36, 26). 

Zatrzymaj się, spójrz i powróć! Magdalena Piotrowska 

Apel Posterunku Policji w Radzanowie 

W związku z realizacją czynności do planu działania priorytetowego dla 

rejonu służbowego miejscowości Rogozino i miejscowości przyległych trwają-
cego w okresie od 01.02.2019r. do 31.07.2019r. dzielnicowy  Posterunku Policji 

w Radzanowie sierż. szt. Michał Kłosiewski zwraca się z apelem do osób za-

mieszkałych w miejscowości Rogozino i miejscowościach przyległych o reago-

wanie na wałęsające się bezpańskie psy oraz psy mające właścicieli, a niewłaści-

wie dozorowane. Sytuacje takie prowadzą do zagrożenia bezpieczeństwa osób 

mieszkających na podległym terenie, zarówno dorosłych jak i dzieci. Powyższe 

przepisy reguluje art. 77 Kodeksu Wykroczeń. W przypadku, kiedy zauważymy 

osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy! W szczególności o tym 

fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym telefo-

nicznie (24) 266-14-46 lub osobiście w Posterunku Policji w Radzanowie ul. 

Płocka 32. 
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Wielki Post - czas duchowego przygotowania do świąt 

wielkanocnych 

 W Środę Popielcową, rozpoczyna się w Kościele czterdziestodniowy czas 

Wielkiego Postu. Głόwne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym 

przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami mę-
ki śmierci i zmatwychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, ktόre stano-

wią fundament Kościoła i naszej wiary. Ponieważ są to najważniejsze święta 

(zwane też paschalnymi), dlatego domagają się specjalnego przygotowania, by 

mόc je należycie przeżyć; stąd też ich nazwa: Wielkiego Postu, a nie jakiegoś 
tam zwykłego postu. 

Historycznie biorąc 

 Historycznie rzecz biorąc, okres ten kształtował sie powoli, przyjmując 

rόżne formy, by wreszcie osiągnąć znane nam dziś oblicze. W pierwszych wie-

kach Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III w. 

poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV w., na pamiątkę czterdziesto-

dniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów 

po ucieczce z Egiptu, został on przedłużony do czterdziestu dni. W VII w. za 

początek postu przyjęto szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele 

były wyłączone z postu, aby zachować 40 dni pokutnych, ich początek przypa-

dał na środę; stąd Środa Popielcowa. Od 1570 roku był to już zwyczaj po-

wszechnie obowiązujący w Kościele. W tym dniu na znak pokuty posypywano 

głowy popiołem przypominając sobie o prawdziwej wartości życia przy Bogu. 

Po Soborze Watykańskim II (1962-1965) ujednolicono rόżnie funkcjonujące 

nazwy niedziel Wielkiego Postu, tak że dziś nazywają się one: pierwsza, druga, 

trzecia, czwarta, piąta Wielkiego Postu, szόsta natomiast nazywa się Niedzielą 
Palmową, czyli niedzielą Męki Pańskiej. Okres Wielkiego Postu trwa do liturgii 

Wielkiego Czwartku, ktόra z kolei rozpoczyna właściwe jedno wielkie Święto 

Paschalne celebrowane w 

ramach trzech dni, tzw. Tri-

duum Paschalne. 

Liturgicznie biorąc 

W ciągu całego okresu, idąc 

śladem biblijnej zachęty: 

poszczenia, modlitwy i jał-

mużny, przyjmowano rόżne 

praktyki pokutne, aby uwy-

datnić wagę tego okresu i 

należycie przygotować się 
do właściwych świąt.  
/c.d.s. 9/ 
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W obecnych czasach, korzystając z bogactwa historycznego rozwoju tego okre-

su oraz śledząc biblijno-liturgiczne wskazόwki Kościoła, mamy pełniejszy obraz 

tego, co ten czas rzeczywiście oznacza i jak się w nim najlepiej przygotować na 

święta wielkanocne. Jest to przede wszystkim okres duchowego przygotowania 

wnętrza (w języku biblijnym: serca) człowieka, ktόremu towarzyszą zewnętrze 

przejawy i pewne gesty.  

Duchowość Wielkiego Postu 

Chodzi tu o to, co Kościόł nazywa metanoją, czyli o trwalsze przylgnięcie do 

Boga, o nawrόcenie serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi, wy-

rażone w: 

-większej wstrzemięrzliwości w jedzeniu i piciu, 

-większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w czym mają pomόc rόwnież or-

ganizowane rekolekcje parafialne,  

-unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw,  

-większym skupieniu się na modlitwie, tej prywatnej jak i wspόlnotowej, 

-wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych, 

-korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania, 

-uczestnictwie w rόżnych ćwiczeniach wielkopostnych, na przykład w nabożeń-
stwach wielkopostnych (gorzkie żale, droga krzyżowa), lub podejmowaniu pew-

nych szczegόlnych postanowień mających wykazać bezinteresowność, szlachet-

ność serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do innych.  

Odnajdywanie Boga 

 Wszystkie te zachęty zbiera tradycyjna praktyka wielkopostnego skupie-

nia się na modlitwie, poście i jałmużnie. W rzeczywistości wszystkie one mają 
na celu wskazanie, że pierwszym działającym w 

naszym życiu jest Bόg, ktόry jest w stanie skutecz-

nie pokierować nasze życie, uleczyć nasze ewen-

tualne zagubienie się w grzechu i pysze, czy za-

trzymać choćby na chwilę nasze ciągłe zabieganie. 

Oczywiście, my ze swojej strony podejmujemy te 

działania mając na uwadzę zbawcze posłanie Jezu-

sa Chrystusa, a szczegόlnie Jego decyzję ofiaro-

wania swego życia za nas, bo to jest głόwny mo-

tyw naszego nawrόcenia (metanoji). 

Brak co jakiś czas obecności podobnego okresu w 

naszym życiu, brak tej świętej refleksji przynajm-

niej raz w roku wcześniej czy pόźniej jest w stanie 

wyjałowić nas z naszego człowieczeństwa i z na-

szej wrażliwości na słowo Boga i obecność innych 

ludzi. www.jakatolik.pl 

Wielki Post - czas duchowego przygotowania do świąt 
wielkanocnych 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

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 środa miesiąca o godz. 1900  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - czwartek o godz. 1730   

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 - 507 119 511 

 "Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, 

Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień 
Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:  

Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. 

Tej ziemi!". (Homilia, Warszawa 1979 r.) 

Złote myśli św. Jana Pawła II 
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Jak w poprzednim roku zwracam się do naszych Parafian w imieniu Państwa 

Katarzyny i Michała Olkuskich o przekazanie 1% swojego podatku na lecze-

nie i terapię syna Piotrka. Piotruś od 2013 r. choruje na autyzm. Zebrane środ-

ki w dużym stopniu ułatwią zapewnienie synkowi celowej terapii oraz odpo-

wiedniego leczenia.  

Szanowni Parafianie pragnę serdecznie podziękować za przekazanie za rok 

2017 na rzecz naszej parafii 1% od podatku sumy 7 219,08 PLN. Zachęcam  

do przekazywania z rozliczenia za 2018 r. W kościele znajdują się ulotki, a 

na stronie internetowej parafii podane są informacje potrzebne do wypełnie-

nia PIT-u. Dziękuję Fundacji Orlen Dar Serca za umożliwienie skorzystania 

z konta Fundacji. Proszę tylko o wpisanie w rubryki w picie: numeru KRS 

Fundacji: 0000037031 oraz celu szczegółowego: 84. Wszystkie otrzymane 

środki będą przekazane na cele parafialne. Dziękuję za pomoc.  

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

15 marca br. naszą parafię odwiedzi ks. biskup Piotr Libera, biskup Płocki. 

Dostojny Gość odwiedzi Szkołę Podstawową w Rogozinie, spotka się z na-

uczycielami, nawiedzi chorych, Dom Zakonny. Z pewnością będzie na budo-

wie domu parafialnego. Po południu spotka się radami, grupami i osobami za-

angażowanymi w działalność parafii. O godzinie 1730 weźmie udział w Drodze 

Krzyżowej, a o 1800 udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Za-

praszam wszystkich parafian na wspólną modlitwę na godz. 1730.  

Rekolekcje Wielkopostne w dniach 29 - 31 marca br. przeprowadzi ks. dr 

Jarosław Kwiatkowski - pracownik Kurii Diecezjalnej. Serdecznie zapraszam 

do udziału. Tradycyjnie 30 minut przed każdym  nabożeństwem księża będą w 

konfesjonale.  

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 

W III niedziele miesiąca lutego na cele budowlane zebraliśmy 2310 PLN. Ser-

deczne Bóg zapłać 
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Dzień Niedziela Dzień  

powszedni  

Terminy 

Pi. 1  I PIĄTEK MIESIĄCA  1700 spowiedź, NABOŻEŃSTWO DO 
KRWI CHRYSTUSA 

1800 msza św. 

Nd. 3 VIII NIEDZIELA 
OKRESU ZWY-

KŁEGO 

 930 msza św.   

1130 msza św. 

Po.-So. 4-9   1800 msze św. 

Śr. 6  ŚRODA POPIELCO-
WA 

1800 msza św. 

Pi. 8   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 10 I NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.   

1115 Gorzkie Żale  i msza św.  

Po.-So. 11-16   1800 msze św. 

Pi. 15   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 MSZA ŚW. ks. biskup P. Libera 
udzieli sakramentu bierzmowania 

Nd. 17 II NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.  

1115  Gorzkie Żale i msza św.  

Po.– So. 18-23   1800 msze św.  

Pi. 22   1800 msze św. NABOŻEŃSTWO DO 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Nd. 24 III NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.  

1115  Gorzkie Żale i msza św.  

Po-Cz. 25-28   1800 msze św.  

Pi. 29  REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE 

800 msza św. dla SP. ROGOZINO 

1800  msza św. DROGA KRZYŻOWA 

So. 30  REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE 

1800 msze św.  

1800 msze św. dla DZIECI 

1800 msze św.  

Nd. 31 IV NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE 

930 msza św.  

1115  Gorzkie Żale i msza św.  


