
 

 

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

2. W int. Sióstr Róż. ze Ścięgien o Boże błog. opiekę M.B. i dar zdrowia. 

O dar nawrócenia i łaskę wiary dla rodziny. 

O zdrowie i Boże błog. w 85 rocz. Stanislawy Stodulskiej proszą dzieci. 

+ Antoniny Zimnickiej w 7 rocz. śm. Aliny Hudy w 22 rocz. śm. 

+ Jolanty Zimnickiej z int. Małgorzaty i Jerzego Korusów. 

+ Stanisława Zielińskiego z int. sistrzenicy Elżbiety. 

+ Mieczysława Januchta z int. mieszk. Belna. 

+ Mieczysława Opiłowskiego z int. rodz. Wałków. 

+ Bogusława Żołądek. 

+ Jerzego Rzońca z int. rodz. Karcz. 

+ Barbary Jachimczak z int. Heleny z mamą. 

+ Jerzego Gosek i syna Tomasza z int. rodz. Przychodzkich. 

+ Andrzeja Frydrych z int. rodz. z Jaworzy i Kielc. 

+ Zofii Papros z int. Rodzinnego Domu Opieki. 

+ Janiny Kopeć z int. syna Leszka z żoną i dziećmi. 

+ Marianny Łukomskiej z int. Sito Ryszarda z rodz. 

+ Janik Marii w 30 dniu od pogrzebu, z int. uczest w pogrzebu. 

17/04/2020 Piątek 

17:00 1. O dar zdrowia i Boże błog. oraz dary Ducha Świętego z racji ur. dla Teresy. 

            2. + Janiny Kopeć z int. wnuka Artura. 

18/04/2020 Sobota 

08:00 1. O łaskę wiary dla Agaty i Jakuba oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo. 

            2. + Jana Tymborowskiego z int. syna Wojciecha z rodz. 

19/04/2020 II Niedziela Wielkanocna 

08:00 + Zofii Paweł Papros, Marii Witold Kurzak, Szczepan Kumor. 

10:00 W int. Parafian o ochronę przed pandemią i łaskę wiary. 

12:00 O dar zdrowia, Boże błog. i opiekę M.B. dla Edyty i Krzysztofa w 23 rocz. 

           ślubu oraz ich córek. 

16:00 + Zygmunta Jędryka. 
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Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, 

Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 

Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, 

którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, 

gdzie Go położono». 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, 

lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy 

się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza 

grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie 

razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł 

do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i 

uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma 

powstać z martwych. 

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 
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Ogłoszenia duszpasterskie 12.04.2020 r. 

«Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma 

Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. W tym czasie, gdy się 

wszystko rozsypało. Świat stanął, a Bóg upomniał się o swoje prawo, które 

dał człowiekowi dla pełni szczęścia i zbawienia. Musisz sobie postawić 

pytanie: Czy chcesz pozostać w lęku i rozsypanym życiu, czy jesteś gotowy 

całkowicie zaufać Zmartwychwstałemu, który mówi dzisiaj do Ciebie: «Nie 

bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, 

tam Mnie zobaczą». Jeżeli jesteś gotowy, to przyjmij zaproszenie do pięknej, 

bogatej duchowo drogi do Galilei. Tam spotkasz Zmartwychwstałego.  

Przeżywamy dzisiaj radość ze zmartwychwstania Pańskiego. Szczególnie 

wybrzmiewa Chrystus zmartwychwstał – rzeczywiście zmartwychwstał. 

Pragnę podziękować Wszystkim, którzy przez pracę i modlitwę 

przygotowali naszą świątynię do przeżyć wielkanocnych – dziękuję z serca. 

Dziękuję Pani Alinie Ostrowskiej przy nieocenionej pomocy Pani Elżbiety        

i Pani Aliny za przygotowanie grobu Pańskiego. Dziękuję P. kościelnemu 

Sebastianowi i Kacprowi za wytrwałą posługę w kościele. Dziękuję 

Jaworzankom za przygotowanie palm, Wspólnocie Odnowy w Duchu 

Świętym za posprzątanie kościoła. Rycerzom Kolumba i Młodzieży za 

posługę liturgiczną. Panu Pawłowi za posługę muzyczną. Pani Dorocie za 

piękny wystrój kwiatowy. Dziękuję Prezesowi OSP Chrusty Ryszardowi 

Wawszczak i młodemu druhowi za dostarczenie do 20 rodzin pomocy 

świątecznej – wraz z Caritasem przygotowaliśmy 20 paczek.  
 
Jutro II dzień świąt wielkanocnych. Msze św. o godz. 08

00
, 10

00
, 12

00
,             

i o godz. 16
00

. Za tydzień Niedziela Bożego Miłosierdzia. 

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 

Nasz kościół jest otwarty w niedziele od 7
30

 do 17
30

 w tygodniu od 9
00

 do 

18
00

 – codziennie 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 posługuje                    

w konfesjonale. Wówczas bezpiecznie można korzystać z sakramentu 

pojednania. Stosujmy się do rozporządzeń organów państwowych z 9 

kwietnia br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 5 osób. 

Przypominam o obowiązującej dyspensie ks. Biskupa odnośnie 

nieponoszenia 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. Wielkanoc  

i jej Oktawa to jest wołania do Bożego Miłosierdzia w codziennej Nowennie, 

jest to niezwykły czas łaski. Dzwońmy do siebie, aby nikt nie został w tych 

dniach samotny. 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. Ofiary 

można również wrzucać do skarbony kościelnej przy św. Marcinie. 

INTENCJE MSZY ŚW. 13 - 19/04/2020 

13/04/2020 Poniedziałek 

08:00 + Mariana Jadwigi Jana  Słoka, Józefy Łukasza Błońskich. 

10:00 + Mieczysława w 3 rocz. śm. Marianny w 12 rocz. śm. Stanisława Wydrych,  

              Zbyszko Wiewióry. 

12:00 O dar zdrowia, Boże błog. i opiekę M.B. dla Sióstr. Róż. z Zachełmia i ich 

            rodzin. 

16:00 + Julianny Kazimierza Zdzisława Pedryc, Zygmunta Sobierajskiego. 

14/04/2020 Wtorek 

17:00 + Janiny Bronisława w 10 rocz. śm. Gareckich. 

17:30 + Janiny Kopeć z int. córki Marysi. 

15/04/2020 Środa 

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

           2. O łaskę uwolnienia z nałogów, wiarę i sakrament pojednania dla Dariusza. 

 

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

