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Pismo bezpłatne  

 

Drodzy Parafianie! 
To już kolejny Wielki Post w naszym życiu, może 10, 20, 35 lub jeszcze kolej-
ny. Przeżywamy te okresy 40 dni pokutnych, chodzimy na Drogę Krzyżową, 
uczestniczymy w Rekolekcjach Wielkopostnych, śpiewamy Gorzkie Żale i na 
końcu istotne pytanie. Czy przez tych 10, 20 lat lub więcej coś się we mnie 
zmieniło, coś drgnęło?  Stałem się lepszy, zrezygnowałem z gniewu, zazdrości, 
smutku…. 
 Wchodzimy w kolejny okres Wielkiego Postu. Spróbujmy ten czas prze-
żyć, jakby w Niedzielę Zmartwychwstania czekał, witał Nas - Żywy Zmar-
twychwstały Pan Jezus. Nie ten z kościelnego grobu, okryty welonem, niesiony 
podczas procesji ….. Zapraszam, abyśmy ten Wielki Post - 2020 przeżyli jako 
jedyny, niepowtarzalny, szczególny, bliski naszemu sercu. Zrezygnujmy z na-
rzekania, pesymizmu…. 

Ks. Proboszcz 
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U progu kolejnego Wielkiego Postu trzeba sobie uświadomić stan wła-
snej duszy, własną małość i grzeszność. Nie poprzestawajmy na posypaniu gło-
wy popiołem.  

Coraz większą popularnością, również w Polsce, cieszą się baseny, si-
łownie, gabinety odnowy biologicznej. Nie tylko ludzie młodzi, ale i ci w sile 
wieku spacerują, uprawiają gimnastykę, by być w dobrej kondycji fizycznej. 
Czy jednak sprawne ciało jest w perspektywie życia wiecznego najważniejsze?  

Dla nas, chrześcijan, mobilizacją do podejmowania postu są postawy 
wielu osób opisane na kartach Pisma Świętego. Kiedy prorok Jonasz oznajmił 
mieszkańcom Niniwy niebezpieczeństwo kary Bożej za popełnione grzechy, 
postanowili oni podjąć post, by przebłagać Boga (por. Jon 3, 7-9). Bóg zobaczył 
ich skruchę i "nie zesłał na nich kary" (Jon 3, 10). Podobnie Achab - król Izrae-
la, który zgrzeszył wobec Jahwe, oddając cześć innym bogom, gdy został upo-
mniany przez proroka Eliasza, "rozdarł szaty, włożył wór na ciało oraz po-
ścił" (1 Krl 21, 27). Wielu też ogłaszało post, umartwiało się, by uprosić Boga 
dla siebie i swoich najbliższych szczęśliwą drogę i opiekę nad ich dobytkiem 
(por. Ezd 8, 21-23). Ważnym tekstem biblijnym, zachęcającym każdego z nas do 
podejmowania postu jako przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pana, jest 
scena kuszenia Jezusa na pustyni. Chrystus, odpowiadając na pokusy szatańskie, 
pokazuje, że nie samym chlebem żyje człowiek. Potrzebuje czegoś więcej, cze-
goś duchowego. Aby to osiągnąć, musimy ćwiczyć nie tylko ciało. 

Czterdzieści dni postu 
Najstarsze świadectwa o praktykowaniu przez chrześcijan postu jako 

przygotowania do Paschy pochodzą z III w. Tertulian (ok. +240 r.) podaje, że 
post trwał tylko 40 godzin, w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, ale był bardzo su-
rowy. Pod koniec tego samego wieku wydłużono go do tygodnia. Sobór nicejski 
w 325 r. postanowił, że czas pokutny przed pamiątką Zmartwychwstania Pań-
skiego trwać będzie 40 dni. W Kościele wschodnim rozpoczynano go osiem ty-
godni przed Wielkanocą, wyłączając z niego soboty i niedziele. Kościół Zachod-
ni przyjmował sześć tygodni postu, bez niedziel, gdyż każda niedziela jest pa-
miątką Zmartwychwstania Pana. Papież Grzegorz Wielki, pod koniec VI w., 
ujednolicił w całym Kościele okres Wielkiego Postu, ustanawiając dokładnie 40 
dni wielkopostnego przygotowania. Okres ten rozpoczyna się Środą Popielcową, 
kilka dni przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu. 

Dlaczego właśnie 40 dni? Liczba 40 w Biblii jest "zarezerwowana" dla 
dzieł oczyszczenia i przygotowania. 40 dni trwał deszcz i potop, Mojżesz prze-
bywał na Synaju przez 40 dni i 40 nocy, 40 lat Izraelici błąkali się na pustyni... 
Chrystus pościł 40 dni na pustkowiu. Pamiętać jednak trzeba, że liczba 40 nie 
jest rozumiana w Biblii w sensie matematycznym, lecz symbolicznym.  

Wielki Post 
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Wielki Post 

Popiół i pokuta 
Popiół i ziemia w wielu religiach traktowane były jako znaki żałoby, 

pokuty i skruchy. Chrześcijanie przejmowali zwyczaje żydowskie i uznawali 
posypywanie się popiołem za znak żałoby i oczyszczenia. Do liturgii Kościoła 
zwyczaj ten wprowadzono ok. IV w. i przeznaczony był dla osób publicznie od-
prawiających pokutę. Tradycja posypywania głów popiołem wszystkich 
ochrzczonych na znak pokuty i jako rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu poja-
wiła się w VIII w. W XI w. stał się on zwyczajem obowiązującym w Kościele 
katolickim dzięki decyzji papieża Urbana II. Wtedy też Kościół postanowił, że 
popiół używany do posypywania głów wiernych pochodzi ze spalenia palm po-
święconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Tak jest do dzisiaj. 

Posypywanie głów popiołem w Środę Popielcową jest bardzo rozpo-
wszechnione i cenione przez wiernych. Na początku Mszy św. kapłan święci 
popiół, by później czynić nim znak krzyża na głowie wiernego, wypowiadając 
słowa: "Pamiętaj człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz" (por. 
Rdz 3, 19) lub "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (por. Mk 1, 15). Słowa 
te mają przypomnieć każdemu z nas o kruchości ziemskiego życia, nieuchronno-
ści śmierci, a tym samym zmobilizować do podjęcia pracy duchowej nad sobą. 

Chociaż Popielec nie narzuca obowiązku uczestnictwa we Mszy św., to 
jednak nasze kościoły często są bardziej wypełnione niż w inne ważne uroczy-
stości w ciągu roku. Dobrze też, że zabieramy popiół do naszych domów, by 
posypać nim głowy tych, którzy ze względu na chorobę czy podeszły wiek nie 
mogą uczestniczyć w tym dniu we Mszy św. Pamiętajmy jednak, że sam ryt nie 
wystarczy. Musi za nim iść jeszcze chęć przemiany życia i konkretny wysiłek w 
codzienności.  
Nabożeństwa wielkopostne 

Posypanie głowy popiołem to tylko znak, że pragniemy czas Wielkiego 
Postu przeżyć z Chrystusem, który przez modlitwę i post przygotowuje się do 
śmierci dla nas i dla naszego zbawienia. Wielki Post jest dla wierzących dobrą 
okazją do głębokiej rewizji swojego życia. Wielkopostna liturgia pomaga nam w 
przygotowaniu się do przeżywania radosnej tajemnicy Zmartwychwstania Pań-
skiego. Stawia nam przed oczy trudną i bolesną drogę, którą szedł Chrystus, by 
przynieść światu zbawienie. Przypomina też, że przez sakrament chrztu św. rów-
nież i my pragniemy podążać nią w ślad za Synem Bożym. 

Zaplanujmy już teraz udział w nabożeństwach wielkopostnych. Droga 
Krzyżowa niech będzie dla nas przyglądaniem się naszemu osobistemu życiu 
przez pryzmat osób i wydarzeń, które odnotowane są w poszczególnych jej sta-
cjach. Gorzkie żale to nabożeństwo typowo polskie.  
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Panie Jezu, pomóż nam zobaczyć w Twoim Krzyżu wszystkie krzyże 
świata: 
krzyż ludzi spragnionych chleba i miłości; 
krzyż osób samotnych i opuszczonych nawet przez własne dzieci i krew-
nych; 
krzyż ludzi spragnionych sprawiedliwości i pokoju; 
krzyż ludzi, którzy nie mają pociechy płynącej z wiary; 
krzyż osób starszych, uginających się pod ciężarem lat i samotności; 
krzyż migrantów, napotykających drzwi zamknięte z powodu lęku i serc 
«opancerzonych» kalkulacjami politycznymi; 
krzyż dzieci, zranionych w swej niewinności i czystości; 
krzyż ludzkości, błądzącej w ciemnościach niepewności i w mrokach kul-
tury tego, co chwilowe; 
krzyż rodzin rozdartych przez zdradę, przez pokusy złego ducha lub przez 
zabójczą lekkomyślność i egoizm; 
krzyż osób konsekrowanych, które niestrudzenie starają się nieść Twoje 
światło w świat, a czują się odrzucone, wyszydzone i upokorzone; 
krzyż osób konsekrowanych, które po drodze zapomniały o swojej pierw-
szej miłości; 
krzyż twoich dzieci, które wierząc w Ciebie i starając się żyć zgodnie z 
Twoim słowem, są usuwane na margines i odrzucane nawet przez swoich 
krewnych i rówieśników; 
krzyż naszych słabości, naszej obłudy, naszych zdrad, naszych grzechów 
i naszych licznych złamanych obietnic; 
krzyż Twego Kościoła, który wierny Twojej Ewangelii, stara się wnieść 
Twoją miłość nawet pomiędzy samych ochrzczonych; 
krzyż Kościoła, Twojej oblubienicy, który czuje się nieustannie atakowa-
ny od wewnątrz i z zewnątrz; 
krzyż naszego wspólnego domu, który mocno podupada na naszych 
oczach, pełnych egoizmu i zaślepionych chciwością i władzą. 
Panie Jezu, ożyw w nas nadzieję zmartwychwstania i Twego ostateczne-
go zwycięstwa nad wszelkim złem i wszelką śmiercią. 
Amen! 
      Przygotowała na podstawie www.opoka.org.pl Magdalena Piotrowska 
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Gorzkie żale to nabożeństwo typowo polskie. Rozważanie Męki Pań-
skiej ma nam uświadomić wielką miłość Pana Jezusa do każdego z nas i fakt, iż 
na naszej drodze krzyżowej nie jesteśmy sami. On jest zawsze z nami, nawet 
jeśli nasze życie tak bardzo różni się od Jego życia i przykładu, jaki nam daje. 

Trudno sobie wyobrazić przemianę życia bez dobrego przeżycia reko-
lekcji w tym świętym czasie. Na co dzień niejednokrotnie zapominamy o Bogu. 
Rekolekcje to czas szczególnego spotkania z miłującym Ojcem, to czas wyjścia 
na pustynię, spojrzenia na prozę życia z dystansem, zrobienia dobrych postano-
wień. 

Większość wiernych korzysta z sakramentu pojednania pod koniec 
Wielkiego Postu. Dobrze, że tak jest, ale warto również rozpocząć ten święty 
czas od pojednania z Bogiem i ludźmi, by mając czyste serce lepiej być przygo-
towanym na przyjęcie łaski Bożej, bez której nawet największy nasz wysiłek 
może okazać się daremny. 

Szczególną pomocą w ćwiczeniach wielkopostnych jest udział we Mszy 
św. To właśnie w Eucharystii Chrystus Pan zastawia dla każdego z nas podwój-
ny stół: słowa i pokarmu na nieśmiertelność. Nawet jeśli uczestnictwo w co-
dziennej Mszy nie będzie możliwe, skorzystajmy z dodatku z rozważaniami sło-
wa Bożego, jaki proponuje w tym roku "Przewodnik Katolicki". Niech będzie on 
pomocą w życiu słowem Bożym na co dzień. Początkiem przemiany życia czło-
wieka jest bowiem słuchanie słowa Bożego i wprowadzanie go w czyn. 

W Wielkim Poście biskupi zachęcają wiernych, by czynić refleksję nad 
"Kościołem - domem zjednoczonych Miłością". Nie jesteśmy sami. Nie jeste-
śmy skazani tylko na własne siły. Nie 
mamy walczyć o zbawienie w poje-
dynkę. Mamy odkrywać swoje miejsce 
w Kościele, wspierać się nawzajem. 
Wspólnota to bogactwo darów i chary-
zmatów. Trzeba, byśmy się na dary 
innych jeszcze bardziej otwierali, ale 
też innych świadomie własnym do-
brem ubogacali. Niech więc okres 
Wielkiego Postu i pragnienie nawróce-
nia pomoże nam w otwarciu się na in-
nych, w dostrzeżeniu godności tych, z 
którymi budujemy Kościół - nasz 
wspólny dom.  

www.aleteia.pl 
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 W Środę Popielcową rozpoczyna się Wielki Post - 40-dniowy czas poku-
ty, poprzedzający najważniejsze dla chrześcijan święta wielkanocne. Post to 
okres liczony od Środy Popielcowej do początku mszy Wieczerzy Pańskiej w 
Wielki Czwartek. To - wraz z niedzielami - 46 dni, ale w niedziele post nie obo-
wiązuje - zostaje więc 40 dni postu, na pamiątkę trwającego tyleż dni postu Je-
zusa na pustyni oraz trwającej 40 lat wędrówki Izraelitów po ucieczce z Egiptu 
do ziemi obiecanej. Wielki Post w Kościele jest traktowany jako czas pokuty i 
nawrócenia. Jego zaleceniami są post, jałmużna i modlitwa. To czas wyciszenia 
i refleksji nad życiem. 
Czego nie wolno robić, a na co możemy sobie pozwolić w Wielkim Poście: 
Czy można jeść słodycze? 
NIE. W ścisły post, np. w Środę Popielcową, słodycze są wykluczone! W pozo-
stałe dni postu można je spożywać, ale z umiarem. Lepiej się jednak ich wy-
strzegać, by nie ulegać pokusom. 
Czy można wypić kieliszek wódki, piwo czy lampkę wina? 
NIE. Zrób postanowienie, że nie weźmiesz do ust kieliszka, kufla czy lampki 
alkoholu. Zrób to dla siebie i swoich bliskich. 
Czy powinniśmy umartwiać się i być smutni? 
NIE. 
Chociaż czas Wielkiego Postu jest okresem zadumy, ale nie ma obowiązku być 
przez cały czas smutnym. Choć jeśli smutek i asceza duchowa pomagają nam, 
możemy pozostawać przez 40 dni wyciszeni. 
Czy można oddawać się szałowi zakupów? 
NIE. Lepiej nie przesadzać. Wskazane jest, by rozpocząć wreszcie walkę z po-
kusami. Jeżeli uda nam się w ciągu tych 40 dni wyzbyć się chorobliwej potrzeby 
chodzenia po sklepach, będzie to cennym doświadczeniem. 
Czy w poście można się całować i uprawiać seks? 
TAK. Pocałunek musi być pełen szacunku, oczywiście z bliską, ukochaną osobą. 
Możesz kochać się ze swoim mężem, żoną. Pamiętaj, że pozamałżeńskie kontak-
ty są grzechem. 
Czy huczne zabawy są dozwolone? 
NIE. Kategorycznie w tym czasie nie można oddawać się rozpasanej zabawie. 
Nie powinno się tańczyć ani słuchać muzyki tak głośno, że sąsiedzi nie mogą 
spać. Nie ma przeciwwskazań, aby spotkać się z przyjaciółmi w kameralnym 
gronie. 
Czy można chodzić do kina lub teatru? 
TAK. 
Ale lepiej wybierać spektakle i seanse skłaniające do refleksji, tak potrzebnej w 
tym czasie. Nie bywajmy jednak na przedstawieniach musicalowych lub re-
wiach. 

Co wolno w Wielkim Poście 

Biskup Tadeusz Pieronek 
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 Wielki Post to czas nawrócenia i przygotowania na przyjście zmartwych-
wstałego Chrystusa. Staramy się wtedy zrobić coś, aby stać się lepszym człowie-
kiem. Często nie mamy jednak na to pomysłu. O. Pio podpowiada, jak dobrze 
przeżyć ten wyjątkowy okres. 
1. Postaraj się o cierpliwość 
2. Skup się na miłości, a nie grzechu 
3. Zadbaj o innych 
4. Myśl o swoich celach i pragnieniach 
5. Nie zapominaj, że Chrystus jest z Tobą cały czas 
6. Pamiętaj o Bożym miłosierdziu 
7. Nie trać nadziei 
8. Módl się 
9. Nie zapominaj, że modlitwa to najlepsza metoda na pocieszenie 
10. Ciągle miej miłość przed oczami 

10 rad ojca. Pio na Wielki Post  
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 W okresie Wielkiego Postu Kościół, idąc śladem swej długiej tradycji, 
nawołuje do zwrócenia większej uwagi na trzy chrześcijańskie działania: post, 
modlitwę i jałmużnę. To dzięki nim chrześcijanie mogą powrócić do prawdziwe-
go źródła swej tożsamości, tzn. do bycia z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Post 
wydaje się być duszą tych trzech. Potwierdzają to również Ojcowie Kościoła. 
Oczywiście post nie jest właściwy tylko okresowi Wielkiego Postu, ale całego 
życia chrześcijańskiego, jednak dopiero w perspektywie wielkopostnej można 
zauważyć lepiej jego wymowę. Ma on swe korzenie w tradycji żydowskiej i 
przykładzie samego Chrystusa, a jako forma duchowego uleczenia przyjęła się w 
praktyce Kościoła, stanowiąc swoisty skarb autentycznego wzrostu duchowego i 
powrotu do Bożego źródła.  
Na tle innych religii 
Biorąc pod uwagę fakt, że Bóg działając w człowieku buduje na jego ludzkiej 
naturze, nie zmieniając jej lecz raczej uszlachetniając, trzeba zauważyć na pod-
stawie historii kultury, że już w naturalnych religiach i kulturach świata czło-
wiek doceniał wartość postu. W kulturach antycznych post w charakterze róż-
nych form ascetycznych był sposobem zdobywania prawdziwej wolności i du-
chowej radości. Oczywiście najczęściej występował on w atmosferze religijnej. 
Antyczni Grecy pościli w okresach misteriów eluzyjskich i z okazji uroczystości 
w świątyniach. Egipcjanie pościli powstrzymując się od spożywania mięsa i wi-
na podczas misteriów bogini Izydy. Rzymianie też znali posty publiczne o cha-
rakterze religijnym. Podobnie było w kulturach konfucjańskiej i azteckiej. Post 
przetrwał do dzisiaj w prawie wszystkich religiach i kulturach świata. W bud-
dyźmie i hinduiźmie stanowi jedną z podstaw drogi ascezy, czyli zdobywania 
wolności ducha. Islam zobowiązuje swoich wyznawców do całomiesięcznego 
postu podczas Ramadanu, nakazując powstrzymywać się od jedzenia i picia od 
wschodu do zachodu słońca. Post ma tu rangę jednego z filarów islamu, jako 
czynnika duchowej i cielesnej ascezy, a także pokuty i miłości do Allaha. Juda-
izm też znał post. Prawo nakazywało pościć raz w roku podczas święta Yom 
Kippur, który był dniem zadośćuczynienia za grzechy ludu. W tej perspektywie i 
na podstawie innych podobnych przykładów z Biblii post przybrał charakter po-
kutny i miał prowadzić do nawrócenia. 
Jezus Chrystus też pościł 
Na tym tle rodzi się pytanie: Czy Jezus Chrystus pościł? Oczywiście, że pościł, 
na co nie raz wskazuje Pismo Święte. Ale po co pościł? Skoro nie miał grzechu, 
nie musiał pokutować i się nawracać? Oczywiście, że nie. Jezus pościł 40 dni na 
pustyni przygotowując się do swojej publicznej misji. Pierwszorzędnym czynni-
kiem postu było duchowe ćwiczenie, by być bardziej dyspozycyjnym do rozpo-
znania i pełnienia woli Bożej. Pokusy na pustyni, jakie Jezus przeżywał upodab-
niając się tym do każdego z nas, są wyraźnym przypomnieniem, że na tym świe-
cie są ważniejsze rzeczy od jedzenia i picia.  

Chrześcijański post 
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I to jest również główne znaczenie postu chrześcijańskiego: wzmacniać ducha w 
drodze do Boga, pozbywając się przywiązań doczesnych nie mających z Nim 
ściślejszego związku. Dyspozycyjny względem Boga charakter postu Jezusa był 
też dlatego zawsze złączony z modlitwą. Często widzimy Jezusa modlącego się 
przed podejmowaniem ważniejszych wyzwań życiowych. Modlitwa ta była zaw-
sze złączona z postem, który czasem polegał też na nocnym czuwaniu, czyli na 
odbieraniu sobie snu. W ten sposób Jezus wzmacniał swego ducha, odczytując 
wolę Bożą. Oddając z kolei swoje życie na krzyżu stał się przykładem prawdzi-
wej jałmużny, czyli służenia swoim życiem innym. 
Post chrześcijan 
Podobną rolę w atmosferze modlitwy i jałmużny post odgrywa u chrześcijan. 
Jest on przede wszystkim czynnikiem wzrostu duchowego w łasce Jezusa Chry-
stusa. Wiemy to na podstawie dyskusji z faryzeuszami, którzy swego czasu za-
rzucili Jezusowi, że zarówno On sam, jak i Jego uczniowie, nie pościli. Wtedy 
Chrystus miał odpowiedzieć, że panna młoda nie potrzebuje pościć, skoro Pan 
Młody jest z nią. Przyjdzie jednak czas, że zabiorą jej Pana Młodego i wtedy 
zacznie pościć (Mk 2,19-20). Pan Młody został zabrany podczas męki, śmierci i 
zmartwychwstania, odkąd dla chrześcijaństwa rozpoczął się czas duchowego 
ćwiczenia w Chrystusowej łasce. Chrześcijanie poszczą, by rozwijać swoje życie 
duchowe i wzrastać w łasce Bożej, tzn. być bliżej Boga w Chrystusie. Post przy-
biera swoją szczególną skuteczność wespół z modlitwą, w której zdajemy się 
całkowicie na działanie woli Bożej. Przykład tego mamy w wypędzeniu złego 
ducha przez Jezusa, którego nie mogli przegonić apostołowie, ponieważ brako-
wało im większej dyspozycyjności dla Boga, czyli modlitwy i postu (Mk 9,28-
29). Pod tym względem można uważać, że post jest tym dla ciała, czym modli-
twa dla ducha; albo, że post jest modlitwą ciała. Tak też odczytywali post pierw-
si asceci chrześcijaństwa, a później zakonnicy i mnisi Kościoła. Piętnując wszel-
kie nadużycia historii w tym względzie, post traktowali jako formę duchowego 
wzrastania w łasce Boga: wypleniania złych wad i ćwiczenia się w cnotach 
chrześcijańskich poprzez umartwianie ciała. W perspektywie naszej grzeszności 
ma on również charakter pokutny i zadośćuczynny, co widać wyraźnie w okresie 
Wielkiego Postu, ale ostatecznie jest on zawsze drugorzędny w stosunku do 
zjednoczenia w łasce z Bogiem.  

Chrześcijański post  



"Człowieka (...) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A 
raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez 

Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa god-
ność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie".  
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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 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

Złote myśli 

Św. Jan Paweł II 
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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 

Szanowni Parafianie pragnę serdecznie podziękować za przekazanie za rok 
2018 na rzecz naszej parafii 1% od podatku ponad 9720  PLN. Zachęcam  
do przekazywania z rozliczenia za 2019 r. W kościele znajdują się ulotki i na 
stronie internetowej parafii są informacje potrzebne do wypełnienia PIT-u. 
Dziękuję Fundacji Orlen Dar Serca za umożliwienie skorzystania z konta 
Fundacji. Proszę wypełnić wszystkie rubryki w picie: numeru KRS Funda-
cji: 0000037031 oraz celu szczegółowego: 84. Wszystkie otrzymane środki 
będą przekazane na budowę Domu Parafialnego. Dziękuję za pomoc.  

OGŁOSZENIA 

Ks. J.Wiśniewski 

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.  Więcej informacji na stronie internetowej parafii.  

 Pragnę serdecznie  podziękować naszym Parafianom za pomoc w organizacji 
XII Festiwalu Kolęd i Pastorałek i Wieczoru Kolęd. Dziękuję wszystkim, którzy 
przygotowywali, osobom dekorującym choinki i szopkę, chórowi parafialnemu, 
Służbie Liturgicznej, ofiarodawcom choinek i wszystkim ludziom życzliwym. 
Dziękuję za życzliwość i pomoc w okresie Świąt Bożego Narodzenia.  

Pragnę serdecznie  podziękować Państwu za dwie zbiórki na rzecz płockiego ho-
spicjum św. U. Ledóchowskiej. Podczas styczniowej zebraliśmy 1766,82 PLN, a 
drugiej podczas pogrzebu mojej mamy 1521 PLN. Wdzięczność wyrażam 
wszystkim parafianom za udział, modlitwę, wsparcie i życzliwość przed i po po-
grzebie Wandy Danieli Wiśniewski - mojej mamy. Bóg zapłać.  
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Dzień   Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Nd. 1 I NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 Msza św.   
1115 Gorzkie Żale 
1130 Msza św. 

Po.-Cz. 2-5   1800 Msze św. 

Pi. 6  I PIĄTEK MIESIĄCA 1730 Droga Krzyżowa, spowiedź 
1800 Msza św.  

So. 7   1800 Msza św. 

Nd. 8 II NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 Msza św.   
1115 Gorzkie Żale 
1130 Msza św. 

Po.-Cz. 9-12   1800 Msze św. 

So. 14   1800 Msza św. 

Nd. 15 III NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 Msza św.   
1115 Gorzkie Żale 
1130 Msza św. 

Po.-Cz. 16-19   1800 Msze św.  

Pi. 20   1730 Droga Krzyżowa 
1800 Msza św.  

Nd. 22 IV NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 Msza św.   
1115 Gorzkie Żale 
1130 Msza św. 

Po. 23  NABOŻEŃSTWO DO 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

1800 Msza św.  

Pi. 13   1730 Droga Krzyżowa  
1800 Msza św.  

So. 21   1800 msza św. 

Wt.-Cz. 24-26   1800 Msze św.  

Pi. 27   1730 Droga Krzyżowa  
1800 Msza św.  

So. 28   1800 Msza św.  

Nd. 29 V NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 Msza św.   
1115 Gorzkie Żale 
1130 Msza św. 

Po.-Wt. 30-31   1800 Msze św.  


