
 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 06 - 12/04/2020 

06/04/2020 Poniedziałek   17:00    1. W int. Parafian o ochronę przed pandemią i łaskę wiary. 

              2. + Bronisławy Adamiec w 5 rocz. śm. 

07/04/2020 Wtorek           17:00    1. + Piotra Mazur w 11 rocz. śm. 

              2. + Janiny Stefana Jończyk, Krzysztofa Stanisławy Stanisława Fąfara. 

08/04/2020 Środa 

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

2. O Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Łukasza z okazji 30 rocznicy ur. 

    Dziękczynna za dar potomstwa Mateusza i Moniki. 

+ Zofii Dubińskiej z int. mieszkańców Chrustów Dużych. 

+ Jolanty Zimnickiej z int koleżanek z EXBUDU. 

+ Czesława Radek z int Stanisławy Kołda i rodz. Skura. 

+ Mieczysława Opiłowskiego z int mieszkańców Chrustów Dużych. 

+ Jerzego Rzońca z int rodziny Ślewa  i Urbanowskich. 

+ Barbary Jachimczak z int wychowanków S. P. nr 1 Chrusty - Zagnańsk 

+ Barbary Jachimczak z int Liliany i Magdaleny. 

+ Jerzego Gosek z int Marioli Niebudek i Kasi Zapały z rodzinami. 

+ Stanisława Justyny Niebudek , Wincentego Leokadii Mondzik. 

+ Andrzeja Frydrych od uczestników pogrzebu z Zachełmia. 

+ Janiny Kopeć w  30 dniu od pogrzebu. 

+ Marianny Łukomskiej w 30 dniu od pogrzebu. 

+ Jana Kowalskiego z int. żony. 

+ Jana Dziwoń z int. żony z rodz. 

09/04/2020 Czwartek 

18:00 1. Za Ojca św. Franciszka, Kapłanów, Duchowieństwo, o nowe i święte 

                powołania do życia kapłań. i zakonnego z naszej Parafii z int Ap. Margaretka. 

           2. + Henryka w 19 rocz. śm. Danuty Aleksandra Rozalii Błońskich. 

11/04/2020 Sobota 

19:00  1. + ks. Jana Kurczaba, ks Józefa Piwowarczyka, ks Tadeusza Skrzyniarza z int oś. Wrzosy. 

            2. + Henryka Broda w 2 rocz. śm. 

12/04/2020 Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego 

08:00 + Marianny Stanisława Liwocha, Zofii Jana Dudzik, Jerzego Makuch. 

10:00 + Stanisława Orzechowskiego. 

12:00 + Henrykę i Stanisława Jończyk, Mariana Mirosława Janik. 

16:00 Dziękczynna  w 40 rocz. ślubu Jana Mirosławy z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 

29/03/2020 V Niedziela Wielkiego Postu 

        

          

          

          

          

         

  INFORMATOR PARAFIALNY 5 KWIETNIA 2020 R  

    IEDZIELNIK 

 

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Mateusza Mt 26, 14 – 27, 66                                 

Zdrada Judasza Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów                

i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści 

srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. Przygotowanie Paschy W pierwszy 

dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy              

Ci przygotowali spożywanie Paschy? On odrzekł: + Idźcie do miasta, do znanego nam 

człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam 

Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali 

Paschę. Wyjawienie zdrajcy Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu 

uczniami. A gdy jedli, rzekł: + Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda.                       

Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie? On zaś 

odpowiedział: + Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn 

Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego 

Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził.. 

Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł:. Czyżbym ja, Rabbi?                               

Odpowiedział mu: + Tak, ty. Ustanowienie Eucharystii. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb  

i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: + Bierzcie                         

i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, 

mówiąc: + Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie 

wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju                 

z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami, nowy,              

w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. 

Przepowiednia zaparcia się Piotra Wówczas Jezus rzekł do nich: + Wy wszyscy zwątpicie 

we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce ze stada. Lecz 

gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Odpowiedział Mu Piotr: Choćby wszyscy 

zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł: + Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze 

tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. Na to Piotr: Choćby mi przyszło 

umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Podobnie też mówili wszyscy uczniowie…                                                                                   

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 05.04.2020 r. 

Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest 

napisane: Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce ze stada. Człowiek wiary, czytając 

codzienne Słowo Boże w liturgii kościoła, ma wrażenie, jakby to słowo było 

dobrane specjalnie na te niezwykłe czasy, które przeżywamy. Uderzę Pasterza               

– czy te czasy, nie są niejako uderzeniem w Pasterza. Irracjonalny lęk przed 

zarażeniem – śmiercią, przed człowiekiem. Zamykane kościoły i ogromna 

nienawiść wobec Boga. Uderzenie w Pasterza. Zauważcie to po Waszych reakcjach: 

codziennie otwarty kościół. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Spowiedź.                   

A Wy - w lęku, aby się nie zarazić w kościele. Do sklepu pójdziecie, z domu 

wyjdziecie, ale do kościoła – lęk. Nie namawiam, aby stwarzać zagrożenie                

i gromadzić się tłumnie. Kościół przez większość dnia jest pusty. Nawet gdy 

przyjdzie parę osób na adorację, to przecież w tak dużym kościele jak w naszym, po 

kątach można się rozsiąść. Poruszyły mnie łzy naszej nestorki 92 letniej i wielce 

szanowanej Pani Gieni. Przyszła do kościoła i z głębokim wzruszeniem opowiadała, 

jak w czasach zagrożenia tłumne pielgrzymki przychodziły do naszej świątyni, 

przed kościołem padały na kolana i w tej postawie uniżenia wchodziły do kościoła. 

Bowiem u Jezusa - Uzdrowiciela szukali pomocy. Co się porobiła z naszą wiarą,                   

a może jej nie było. Przychodzi codziennie garstka wiernych i wytrwale się modli. 

Stajemy na progu Wielkiego Tygodnia – czy Jezus będzie samotny? – czy 

powie nam z wyrzutem: Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? 

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Moi Drodzy, będzie w tych 

dniach wiele przestrzeni czasowej by w samotności być przed Panem w świątyni.             

A jeżeli nie możesz przyjść na zgromadzenia liturgiczne ze względu na 

bezpieczeństwo, to proszę włącz transmisje z naszego kościoła, pomóż innym, by 

również mogli włączyć się w modlitwę parafii i trwajmy na modlitwie – nie na 

oglądaniu!!! Sercem i postawą bądź wtedy w kościele. Ponadto codziennie 

wieczorem o godz. 20
30 

spotkajmy się duchowo na modlitwie różańcowej.  

Adres transmisji www.rozalia-zagnansk.pl 

Liturgia Wielkiego Tygodnia: 

Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18
00

 po niej                               

do godz. 22
00 – 

indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu.                                                      

Cały czas transmisja w Internecie. 

Wielki Piątek Męki Pańskiej – Droga Krzyżowa o godz. 16
00

; Liturgia Męki 

Pańskiej o godz. 17
00

 po niej do godz. 22
00 – 

indywidualna Adoracja Pana Jezusa              

w grobie. W tym dniu obowiązuje post ścisły i jeden posiłek do syta.  Tego dnia 

rozpoczniemy Nowennę do Bożego Miłosierdzia. Cały czas transmisja w Internecie.                                                                                                 

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna o godz. 19
00

 po niej do godz. 23
00                                        

– 
indywidualna Adoracja Pana Jezusa w grobie. Adoracja w tym dniu od                

godz. 9
00 

– do godz.
 
13

00
 i

 
od 15

00
 do 18

45
. Cały czas transmisja w Internecie.           

W Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów wielkanocnych, na naszej 

stronie jest modlitwa rodzinna – proszę aby głowa rodziny pomodliła się przed 

wielkanocnym śniadaniem, tym samym błogosławiąc pokarmy.                                                                                        

Wielkanoc – Zmartwychwstanie Pańskie nie ma procesji rezurekcyjnej.                      

Od godz. 7
30

 adoracja P. J. w Grobie. Msze św. godz. 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, jak również w dniach Triduum Paschalnego                

w trakcie adoracji NS, będzie możliwa spowiedź – wówczas bezpiecznie można 

korzystać z sakramentu pojednania. Stosujemy się do rozporządzeń organów 

państwowych z 24 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 

5 osób. Przypominam o obowiązującej dyspensie ks. Biskupa odnośnie nie 

ponoszenia winy za brak uczestnictwa w tym okresie we mszy św.  

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 dniach samotny. Jeżeli znacie ubogie rodziny, którym należy 

pomóc na święta, to proszę o kontakt telef. do wtorku.   

 

Bóg zapłać Wszystkim, którzy rozumieją trudną sytuację związaną                                    

z niemożliwością złożenia ofiary na kościół i spełniają obowiązek sumienia poprzez 

wpłatę na konto parafii czy organizując zbiórkę. W tym miejscu dziękuję Odnowie 

w Duchu Świętym za ofiarę 610 zł, Margaretkom za ofiarę 500 zł. Ofiary można 

wrzucać do skarbony kościelnej przy św. Marcinie. 

 
Są jeszcze do nabycia baranki wielkanocne Caritas. 

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

