
 

 

22/04/2020 Środa 

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

          2. Za przyczyną N. M. P. w podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą  

           o opiekę Bożą dla Ks. Proboszcza i Ks. Wikariusza z int. Sióstr Róż. 

+ Franciszka i zm. z rodziny Gosów i Nawrotów. 

+ Ireny Knez z int. syna Dariusza. 

+ Mieczysława Januchta z int. Łucji Drogosz i Stanisławy Dobosz. 

+ Jerzego Rzońca z int syna Grzegorza z rodziną. 

+ Jerzego Marka Dobosz. 

+ Barbary Jachimczak z int. Karoliny Jachimczak z rodziną. 

+ Jerzego Tomasza Gosek z int. sąsiadów. 

+ Andrzeja Frydrych z int. Romany z rodziną. 

+ Janiny Kopeć z Apostolatu Margaretka. 

+ Marii Janik z int. mieszkańców Ścięgien. 

+ Stefanii Kozioł z int koleżanki Stefanii Słoka. 

23/04/2020 Czwartek 

17:00   1. + Stanisława Zielińskiego z int siostrzeńca Mirosława z rodziną. 

2. + Janiny Kopeć z int. wnuczki Pauliny z Michałem. 

24/04/2020 Piątek 

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

2. + Janiny Kopeć z int. rodziny Moskali. 

25/04/2020 Sobota 

08:00   1. Z okazji Złotego Jubileuszu P. Józefy i Kazimierza Sot dziękując 

                za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i dar zdrowia.  

2.+ Bronisławy Błońskiej z int. syna Pawła z rodziną. 

26/04/2020 III Niedziela Wielkanocna 

08:00 O dar zdrowia i Boże błog. dla Ireny Chutnik w 82 rocz. urodzin. 

10:00 + Wita Marianny Cieślak w 5 rocz. śm.  z int. Syna z rodziną. 

12:00 Jubileusz w 50 rocz. ślubu P. Józefy i Kazimierza Sot dziękując 

          Bogu za łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dar zdrowia. 

16:00 W podziękowaniu Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą 

          opiekę dla Teresy i Stanisława w 40 rocz. ślubu i ich dzieci. 
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Słowa Ewangelii według Świętego Jana   J 20, 19-31 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, 

choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im 

ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 

rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 

Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany 

Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 

mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na 

rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 

gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu 

dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, 

Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój 

wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 

ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 

wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» 

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, 

którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie 

zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, 

abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, 

mieli życie w imię Jego.    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 19.04.2020 r. 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, 

choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» Trudny czas, który przeżywamy, 

skłania nas do tego, abyśmy zamykali drzwi i niekiedy żyli w strachu – 

bowiem niewidzialny wróg się czai i nie wiadomo skąd i od kogo może do 

nas przyjść. Dlatego tym bardziej wybrzmiewa Chrystusowe: Nie lękajcie się 

Pan Jezus powiedział, do św. Faustyny, że w tym dniu otwarte są wszystkie 

upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie 

żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). Dzisiaj 

przeżywając Niedzielę Miłosierdzia Bożego, pragniemy prosić Miłosiernego 

Pana, aby pochylił się nad nami i naszym lękiem a my, byśmy w wierze 

Jemu wyznali: Jezu ufam Tobie. On chce do nas wyjść, aby nas i nasze 

rodziny objąć swoim błogosławieństwem. Zmartwychwstały Pan                     

w Najświętszym Sakramencie w posłudze kapłanów i asyście Rycerzy 

Kolumba i Panów z męskiej grupy, przejedzie przez naszą parafię według 

takiej trasy:   

1 Ksiądz - 1410 Barcza, 1420 Lekomin, 1430 Ścięgna – wzdłuż drogi 

wojewódzkiej przy torach, 1440 Chrusty - wzdłuż drogi wojewódzkiej przy 

torach, 1445 Turystyczna, 1500 Wrzosowa, Oś. Wrzosy 1510 – (najpierw do nr 

36, potem do nr 20, następnie od nr 6 w kier. Belna) Belno 1525– od nr 151 

do 5, 1540 Zachełmie.  
2 Ksiądz - 1410 – Spokojna, Pogodna, Chełmowa, Św. Jana Pawła II, 1430 – 

Chrusty od nr 28 A i dalej Małe Chrusty i dalej Chrusty do Laskowej, 1450 -  

Ścięgna od nr 22A, 1510 - Gruszka od 10 po drodze wjazd na Widokową),1525 

– Jaworze z Uroczą. Stoimy na swoich posesjach, ksiądz przejeżdżając 

wzdłuż posesji błogosławi mieszkańców i domostwa Najświętszym 

Sakramentem. Nie kontaktujemy się z innymi. Zachowujemy zasady 

bezpieczeństwa. 

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

wieczorem o godz. 20
30

 spotkajmy się duchowo na modlitwie różańcowej. 

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. Stosujmy się do rozporządzeń organów państwowych           

z 16.04 kwietnia br., które określiły liczbę uczestników zgromadzeń           

1 os./15 m
2
. W naszym kościele mogą uczestniczyć w nabożeństwach od 

20.04. 64 osoby. Obowiązuje dyspensa ks. Biskupa do odwołania, 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  

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. 
 

W piątek 24.04 na godz. 20
00

 zapraszam na wieczór uwielbienia  

i modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała. Zakończymy godz. 21
37

                  
 

               INTENCJE MSZY ŚW. 20 - 26/04/2020 

20/04/2020 Poniedziałek 

17:00 1. + Józefa Marianny Janiny Mieczysława Adamiec. 

2. + Janiny Kopeć z int. wnuczki Moniki z rodziną. 

21/04/2020 Wtorek 

17:00 1. O zdrowie Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Barbary 

Mateusza i Tymoteusza. 

2. + Józefa Stanisława Czesława Jana Henryka Mech. 


