
 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 23 - 29/03/2020 

23/03/2020 Poniedziałek 

17:00 1. W int. Parafian o ochronę przed pandemią i łaskę wiary. 

          2. O Boże błog. dar zdrowia Patrycji Hanny Artura Marcina Grzegorza i Danieli,  

+ Alfredy Lisowskiej , Henryka Marii Sicińskich. 

+ Mieczysława w 4 rocz. śm Stanisława Błońskich, zm. z rodz. Błońskich i Brachów. 

24/03/2020 Wtorek 

17:00  1. W int. Parafian o ochronę przed pandemią i łaskę wiary. 2. + Bogusława Żołądek. 

+ Janiny Jana Starz; + Zdzisława Wróblewskiego w 12 rocz. śm. 

+ Barbary Jachimczak z int. prac. i Grona Pedagog. Szkoły Podst. nr 1 w Zagnańsku Chrusty. 

25/03/2020 Środa 

17:00 1. W int. Parafian o ochronę przed pandemią i łaskę wiary. 

          2. O Boże błogosławieństwo dla Sióstr Róż. ze Ścięgien. 

W 12 rocz. ślubu Przemka i Marty o Boże błog. i opiekę Matki B. dla nich i ich dzieci z int rodziców. 

O Boże błog. opiekę M.B.N.P. dla taty Mieczysława w 80 rocz. ur. z int. córek. 

+ Tomasza Jana Borek. 

+ Krzysztofa Domagała w 2 rocz. śm. 

+ Barbary Jachimczak w 30 dniu od pogrzebu. 

+ Jerzego Gosek w 30 dniu od pogrzebu. 

+ Zofii Paprosz int Stefanii rodziny Błońskich. 

+ Kazimierza Haba z int Moniki z mężem i dziećmi. 

+ Janiny Kopeć int. córki Teresy. 

+ Marianny Łukomskiej z int rodziny Łuciów i Gawdzików. 

+ Iwony Anny Walentego Chłopek, Zofii  Stanisławy i Stanisława Zagdańskich. 

+ Eugeniusza Zofii Dąbrowskich. 

+ Janiny Kazimierza  Bieniek. 

+ Mieczysława w 4 rocz. śm Stanisława Błońskich i zm. z rodz. Błońskich i Brachów, 

26/03/2020 Czwartek 

17:00  1. + Stanisława Orzechowskiego w I rocz. śm. 

           2. + Stefanii Stefana Borowiec, Marianny Pawła Piskulak, Ewy Połetek. 

27/03/2020 Piątek 

17:00 1. + Bronisława Januchty z racji ur.  2. + Krystyny Rozwadowskiej. 

28/03/2020 Sobota 

08:00 1. + Mieczysława Opiłowskiego z int. syna Jacka z rodziną. 

          2. + Bronisławy Błońskiej z int. córki Grażyny z rodziną 

29/03/2020 V Niedziela Wielkiego Postu 

08:00 + Włodzimierza Życińskiego w rocz. ur. 

10:00 + Franciszka Franciszki Kazimierza Zagnańskich. 

12:00 + Łucji Władysława Czesława Janik. 

16:00 + Pawła Stanisława Jana Zimnickich. 

29/03/2020 V Niedziela Wielkiego Postu 

        

          

          

          

          

          

INFORMATOR PARAFIALNY 22 MARCA 2020 R. IEDZIELNIK 

  

Słowa Ewangelii według Świętego   J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 

Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego,                

i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: 

Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy 

przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który 

siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, 

jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem». 

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do 

faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, 

był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. 

Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę». 

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, 

bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek 

grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie 

więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci 

otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok». Rzekli mu w odpowiedzi: 

«Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz. 

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy 

ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, 

Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, 

którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, 

Panie!» i oddał Mu pokłon.              Oto słowo Pańskie. 

Parafia Rzymskokatolicka   

p.w. św. Rozalii i św. Marcina  

w ZAGNAŃSKU 

ul. Św. Jana Pawła II Nr 14 

Tel. 41 3113136  

www.rozalia-zagnansk.pl 

 

 

Konto Parafii: Bank Spółdzielczy Samsonów 84851200022001000728630001 



 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 22.03.2020 r. 

«Zbudź się, o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus». Tymi 

słowami zachęca nas dzisiaj św. Paweł. Świat się zatrzymał i my również. Wezwał 

nas Pan na indywidualne rekolekcje. Pozamykał usta kaznodziejom. W szumie 

informacyjnym i wylewającymi się w obfitości często niesprawdzonymi 

informacjami, szczególnie na forach internetowych i telefonicznych wiadomościach 

tekstowych, które niejednokrotnie budzą lęk, Bóg chce mówić do Ciebie osobiście. 

Chce Tobie powiedzieć – obudź się !!! Idź i obmyj się w źródłach mojego 

miłosierdzia. Tak jak powiedział do niewidomego od urodzenia: «Idź, obmyj się               

w sadzawce. Trzeba nam się obmyć w miłosierdziu Pana, aby znaleźć pokój serca              

i wejść na drogi życia.  On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc… słysząc 

pytanie «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» Spotkanie z Jezusem w ciszy 

własnego serca związane jest z pytaniem, które Pan postawił niewidomemu. To nie 

tylko pytanie Pana, jest ważne, ale najważniejsza jest Twoja odpowiedź… «Jest nim 

Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, 

Panie!» i oddał Mu pokłon. Tak, wierzę w Ciebie Panie, to zarazem ufam Twoim 

słowom, Twoim drogowskazom – przykazaniom. Błogosławiony ten, kto mnie 

słucha (mądrości Bożej – Ducha Świętego) kto co dzień u drzwi moich czeka, by 

czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska 

łaskę u Pana; kto mnie nie znajdzie, duszę swą rani, śmierć kocha każdy, kto mnie 

się wyrzeka. Mówi mędrzec Pański w księdze Przysłów. Doświadczenie Pana, rodzi 

pewność, którą dzisiaj wyśpiewuje Dawid: Chociażbym przechodził przez ciemną 

dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją 

pociechą. Drodzy to jest szczególny czas łaski. 

W Polsce został wprowadzony stan epidemii. 

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

ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, informujemy naszych 

parafian, że po zgromadzeniu się na daną godzinę Mszy św. więcej niż 50 osób, 

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

telewizyjnej. Ogólnopolskie transmisje Mszy św. TVP1, godz. - 7
00

; Telewizja 

Trwam;- godz. 9
00

; TVP 1, godz. 11
00

; TVP Polonia –  godz. 13.00. Przypominam 

o dyspensie ks. Biskupa odnośnie nie uczestnictwa w tym okresie we mszy św.  

Dzisiaj transmitujemy wszystkie msze św. z naszej świątyni w Internecie. Od 

następnej niedzieli, będzie trwały dostęp do transmisji każdej mszy św. niedzielnej 

w Internecie. Adres transmisji www.rozalia-zagnansk.pl   

W niedziele Msze św. o stałych godzinach:  8.00    10.00    12.00   16.00  

Nasz kościół jest otwarty w niedziele od 7
30

 do 17
30

 w tygodniu od 9
00

 do 18
00

             

W dniach do Triduum Paschalnego będzie można się osobiście pomodlić                    

w krużganku – kościół jest monitorowany, a od godz. 16
00

 codziennie, jest 

wystawiany Najświętszy Sakrament do osobistej adoracji – kapłan w tym czasie 

będzie posługiwał w konfesjonale. Proszę korzystajcie z sakramentu pojednania                 

i zachęcajcie bliskich, bowiem nie będzie spowiedzi z posługą innych kapłanów,              

a sami w tygodniu przedświątecznym, nie będziemy w stanie obsłużyć Was 

wszystkich. Ponadto nie daj Boże, jeżeli któryś z nas się rozchoruje. Zapraszamy 

na indywidualną modlitwę.  

Dzisiaj mieliśmy rozpocząć doroczne rekolekcje Wielkopostne. Odwołaliśmy 

rekolekcje. W ten trudny czas ale zarazem, mam nadzieję błogosławiony, 

wprowadza nas ks. dr Jan Jagiełka, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie 

parafialnej. W tygodniu msze św. będą tylko o godz. 17
00

, do środy będą 

transmitowane. Wszystkie intencje z Pon. Wt. Śr. będą w tych dniach sprawowane 

w Mszy św. zbiorowej. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 16
30

 – transmitowana. 

 

Kardynał Konrad Krajewski 11 marca br. powiedział: "w tych dniach pojawia się 

ryzyko myślenia tylko o sobie samych. A ubodzy? Dla nich wszystko jest 

trudniejsze. Nie możemy i nie wolno nam zapomnieć o wyciągnięciu ręki do tych, 

którzy potrzebują pomocy" Proszę pamiętajmy o sobie wzajemnie, starszych 

rodzicach, bliskich i sąsiadach. Niewątpliwie tj. czas przebaczenia i darowania win. 

Dzwońmy do siebie, aby nikt nie został w tych tygodniach sam. Ruszyła piękna 

inicjatywa grupy parafian, którzy będą po uprzednim moim kontakcie 

telefonicznym z zainteresowanymi osobami i wyrażeniu zgody na kontakt 

wskazanej osoby przeze mnie, objęci naszą troską poprzez rozmowę, modlitwę                 

i jeżeli zajdzie taka potrzeba, konkretną pomocą świadczoną w bezpieczny dla nas 

sposób. 

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

i wszystkich służb, działających w celu zatrzymania rozprzestrzeniania wirusa. 

Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. W naszej parafii pieśnią błagalną „Święty 

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

zakończenie każdej Mszy św. oraz nowenną do św. Rozalii. Codziennie 

wieczorem o godz. 20
30

spotkajmy się duchowo na modlitwie różańcowej. 

http://www.rozalia-zagnansk.pl/

