
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 10.11.2019 r.  
 
Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję                

w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Niezwykła wiara 

siedmiu braci wraz z matką, niecofająca się przed ofiarą życia. Tylko wiara 

w zmartwychwstanie zdolna jest do takiego heroizmu – jakie refleksje rodzą 

się w Twoim sercu, w dniach, gdy zatrzymujesz się przy grobach. Jakość 

życia potwierdza Twoją wiarę w zmartwychwstanie. 
 
Gościmy dzisaj przedstawicieli Wyższego Seminarium Duchownego – taca 

przeznaczona na Seminarium. Wyjątkowo taca inwestycyjna będzie w 

następną Niedzielę – 17.11.2019 r. Ciągle nam potrzeba wytrwałej modlitwy                       

o powołania kapłańskie i za alumnów naszego seminarium, aby wytrwali na 

drodze powołania. 
 
Jutro świętować będziemy 101 rocznicę odzyskania Niepodległości 

zapraszam na uroczystą sumę.  Mszę świętą o godzinie 11.45 poprzedzi - 

występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku (Chrustach). 

Uczniowie zaprezentują montaż historyczno-muzyczny pt. „Polsko, pierwsze 

imię Twoje – wolność”. O godz. 12.00 w uroczystej sumie odpustowej ku 

czci naszego Patrona św. Marcina wraz z przedstawicielami Gminy                   

i instytucji Gminnych będziemy prosić o pomyślność naszej Ojczyzny. 

Proszę o asystę poczty sztandarowe, chorągwie, Druhów OSP, Rycerzy 

Kolumba, Jaworzanki, Florianki, KGW z Belna, dzieci sypiące kwiaty, 

grupy parafialne i różańcowe. Zapraszam. 

 
 
Z tej okazji w ramach PARAFIALNYCH SPOTKAŃ Z HISTORIĄ                         

I TRADYCJĄ zostały przygotowane: dodatek do „Niedzielnika” - Droga do 

niepodległości mieszkańców Zagnańska oraz artykuł na stronę internetową 

parafii o tajnym nauczaniu - Uczyli, aby ocalić narodową tożsamość.  

Zachęcamy do przeczytania obu tekstów. 
  

Dziękuję VI gr. Rodz. z Belna za troskę i ofiarę na Kościół.  Kwotę podam 

za tydzień. Msza św. za te Rodziny – 13.11. w środę o godz. 17
00

. W sobotę 

po mszy św. o 8
00 

zapraszam kolejne rodziny z Belna. 
 

            

          

          

          

          

          

          

     

INFORMATOR PARAFIALNY 10 LISTOPADA 2019 R. 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza           Łk 20, 27-38  

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 

zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób:  

«Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał 

żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi 

potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę                 

i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie 

zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu 

więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za 

żonę».  

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. 

Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym                

i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już 

bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, 

będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to            

i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa 

„Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem 

umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».   

       Oto słowo Pańskie. 
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W środę kolejne Nabożeństwo do Matki Bożej N. P. o godz. 17
00

. 
 
W następną niedzielę, będzie można rezerwować msze św. na 2020 r. 

 

Szczęśliwie ukończyliśmy generalny remont dużej Sali Domu Parafialnego, 

dziękuję za wielkie serce P. Tomaszowi Januchcie i Jego 

współpracownikom. Niebawem ponownie otworzy swoje podwoje klub                 

” Wolna Strefa” – mam nadzieję, że z atrakcyjną ofertą. W soboty cyklicznie 

odbywają się zajęcia szachowe z instruktorem – jest to dar Rycerzy 

Kolumba. Zapraszam w każdą sobotę na godz. 10
00

. 

 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 10 - 17/11/2019 

 

10/11/2019 XXXII Niedziela Zwykła 

08:00 + Krzysztofa w 14 rocz. śm. Stanisławy Stanisława Fąfara, Janiny 
Stefana Jończyk. 

10:00 O moc Ducha Świętego i opiekę M. B. dla ks. Witolda Janochy z racji 
imienin z int. Margaretek. 

12:00+ Edwarda Chaba. 

16:00+ Stanisława Dawidziuk w 20 rocz. śm. 

11/11/2019 Poniedziałek 

08:00 W intencji Karola z racji 22 rocz. ur. o Boże błog i opiekę Matki 

            Najświętszej. 

10:00 

1. + Zygmunta Marianny Kazimierza Borowiec, Anny Jana Dulęba. 

2. + Marcina Salwy z int. rodz. Górzyńskich i Piwowarów. 

12:00 

1. W intencji Ojczyzny w 101 rocz. Niepodległości oraz w intencji 
Nauczycieli Tajnego Nauczania, którzy w latach drugiej wojny 
światowej z narażeniem życia pracowali  

            w Zagnańsku, w Szkole Powszechnej i tajnym gimnazjum.  

       2.  W intencji Parafian. 

12/11/2019 Wtorek 

17:00 + Heleny Piwowar z int. rodz. Szczepanowskich z Podgaja. 

17:30 + Bogusława Żołądek. 

13/11/2019 Środa 

17:00 

W intencji Rodz. VI gr. z Belna o Boże błog. i opiekę M.B.N.P. 

O dar zdrowia i Boże błog. oraz opiekę M.B.N.P. dla Urszuli, Mateusza, 
Marcina z racji imienin. 

O dar zdrowia i Boże błog. oraz opiekę M.B.N.P. dla Patrycji, Hanny, Artura, 
Grzegorza, Marcina i Danieli. 

+ Danuty Zimnickiej od uczestników pogrzebu w 30 dniu. 

+ Andrzeja Zemsta z intencji cioci Stasi. 

14/11/2019 Czwartek 

17:00 + Jana Marianny Adama Kowalskich, Anastazji Tomasza Jończyk. 

15/11/2019 Piątek 

17:00 + Heleny Piwowar z intencji szwagierki Florentyny i rodz. Kielian. 

16/11/2019 Sobota 

08:00 

1. + Józefa Jasek z int. prac. Technikum Leśnego. 

2. + Andrzeja Zemsta z int. uczest. pogrzebu w 30 dniu. 

13:00 Jubileuszowa z racji 80 rocz. ur. Józefa Kurczaba. 

17/11/2019 XXXIII Niedziela Zwykła 

08:00 + Felicji Stanisławy Eugeniusza, Stanisława Stanisławy Sykulskich. 

10:00 + Marianny w 6 rocz. sm. Piotra i Marcina Salwa. 

12:00 Intencja Apostolatu Maryjnego. 

16:00 + Doroty Działak z intencji rodziny i znajomych. 


