
 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 16 - 22/03/2020 

16/03/2020 Poniedziałek 

17:00 1. Do św. Rozalii o zatrzymanie koronawirusa i ochronę dla parafii. 

          2. W int. I gr. Rodzin z Chrustów o Boże błogoslawieństwo. 

+ Jolanty Zimnickiej z int. mieszk. z ul. Turystycznej. 

+ Stanisława Zielińskiego z int. siostry Mieczysławy. 

+ Jana Filomeny Tadeusza Tomasza Brachów. 

+ Barbary Jachimczak z int. sasiadów z ul. Turystycznej. 

+ Jerzego Gosek z int. syna z żoną i wnukiem. 

+ Tomasza Gosek. 

+ Janiny kopeć z int. grupy męskiej. 

+ Zofii Papros int rodz. Sarków. 

17/03/2020 Wtorek 

17:00  + Juliana Stanisława Andrzeja Ślefarskich, Janiny Edwarda Chmielewskich. 

18/03/2020 Środa 

17:00   1. + Władysława Katarzyny Stanisława Jończyk. 

             2. + Henryka Ślewa z racji rocz. ur. 

19/03/2020 Czwartek 

17:00 + Z racji imienin Józefa,  Marianny Sabiny Czesława Dziedzic. 

17:30 + Jana Tymborowskiego z int. żony. 

20/03/2020 Piątek 

17:00   1. O Boże błog.  dary Ducha Świętego dla Marioli w 50 rocz. ur. z int. Męża 

                z dziećmi i wnukami. 

            2. + Jana Tymborowskiego z int. szwagierki Leokadii z rodziną. 

21/03/2020 Sobota 

08:00  1. + Wiesławy Górzyńskiej w 32 rocz. śm Bogusława Górzyńskiego  

                   w 4 rocz. śm. 

           2. + Jana Tymborowskiego z int. córki Ewy z rodziną. 

22/03/2020 IV Niedziela Wielkiego Postu 

08:00 + Jerzego Paryska w 4 rocz. śm. Stefana w 15 rocz. śm i Stanisława Starz. 

10:00 + Mieczysława Wojtaś w rocz. śm. 

12:00 + Marii Janik, Weroniki Józefa Wiesława i Karcz. 

16.00 
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Słowa Ewangelii według Świętego Jana                                   J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42                            

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub 

synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie 

przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby 

zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się 

przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, 

będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem                         

i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar 

Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci 

wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest 

głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, 

Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?» W 

odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto 

zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu 

dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: 

«Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że 

jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że                    

w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, 

kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili 

Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze 

początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele 

będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest 

duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rzekła do 

Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, 

objawi nam wszystko».Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą 

mówię».Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. 

Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam 

zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: 

«Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy                      

i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata».                             Oto słowo Pańskie. 
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Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie. 

Jak Bóg napoił Izraela na pustyni, tak nam pragnie dać wody żywej.                   

«O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi 

się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej». Człowiek niestety 

sięga do zatrutego źródła, które nie tylko nie gasi pragnienia, ale niesie 

śmierć. Tam, gdzie brakuje Żywego Boga, pojawia się ten, który zatruwa 

źródło… ale czy człowiek to zrozumie? Czy pandemia będzie 

wystarczającym i wymownym znakiem. Czy po pewnym czasie stwierdzimy 

nic się nie stało. 

Ogłoszenia duszpasterskie 15.03.2020 r. 

W Polsce został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. 

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które 

ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, informujemy 

naszych parafian, że 

Ogólnopolskie transmisje Mszy św. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – 

TVP1, godz. 7.00; Bazylika św. Krzyża w Warszawie – Program 1 Polskiego 

Radia, godz. 9.00; Jasna Góra, godz. 9.30 - Telewizja Trwam; Jasna Góra - 

TVP 1, godz. 11.00; Sosnowiec – TVP Polonia –  godz. 13.00 

W niedziele Msze św. w naszej świątyni są sprawowane o stałych 

godzinach:  8.00    10.00    12.00   16.00  

Po zgromadzeniu się na daną godzinę Mszy św. więcej niż 50 osób, 

będziemy zapraszani na kolejną mszę św. oraz do uczestnictwa w transmisji 

telewizyjnej. O godz. 16.00 postaramy się transmitować mszę św. z naszej 

świątyni w Internecie. Mam nadzieję, że od następnej niedzieli, będzie 

dostęp trwały do transmisji każdej mszy św. niedzielnej w Internecie. Adres 

transmisji www.rozalia-zagnansk.pl  

Jednocześnie przypominamy o dyspensie Biskupa naszej Diecezji: 

Nasz kościół jest otwarty w niedziele od 7.30 do 17.30. a w tygodniu od 

09.00 do 18.00. W tygodniach do Świąt Wielkanocnych będzie można się 

osobiście pomodlić w krużganku – kościół jest monitorowany, a od godz. 

16.00 codziennie, będzie wystawiony Najświętszy Sakrament                         

do osobistej adoracji – kapłan w tym czasie będzie posługiwał                           

w konfesjonale. Zapraszamy na indywidualną modlitwę 

Jedynym sposobem udzielania Komunii św. powinno być podawanie 

Komunii św. na rękę. Przyjmujący Komunię Świętą na rękę unosi 

skrzyżowane, otwarte dłonie kładąc lewą na prawej. Kapłan kładzie 

Konsekrowaną Hostię na lewej dłoni przyjmującego a wierny przyjmuje                   

ją wkładając do ust dłonią prawą, koniecznie w obecności kapłana. Należy   

w takiej sytuacji sprawdzić czy na dłoni nie pozostały fragmenty Hostii                 

i koniecznie je spożyć gdyby były widoczne. 

 

W następną niedzielę mieliśmy rozpocząć doroczne rekolekcje 

Wielkopostne. Odwołujemy rekolekcje. W ten trudny czas ale zarazem, 

mam nadzieję błogosławiony, wprowadzi nas na niedzielnych mszach św. 

ks. dr Jan Jagiełka – msze św. będą transmitowane w Internecie. 

Dobremu Bogu polecajmy zmarłych na skutek koronawirusa. 

Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu 

medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania 

rozprzestrzeniania się tego wirusa. 

Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. W naszej parafii pieśnią błagalną 

„Święty Boże, Święty Mocny” i wezwaniem do św. Rozalii śpiewamy na 

zakończenie każdej Mszy św. – również w tygodniu, prosząc Pana Boga                  

o miłosierdzie i o wygaśnięcie epidemii. 

Bóg zapłać I gr. Rodzin z Chrust za troskę o kościół i ofiarę 210 zł. Msza św. 

za te rodziny w poniedziałek 16.03 o godz. 17.00 we wspomnienie św. Jana 

Pawła II. Na razie nie wyznaczamy kolejnych rodzin do sprzątania. 


