
 

 

«Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». Wydawać 

by się mogło, że relacja z Jezusem jest czymś ekskluzywnym                                 

i zarezerwowana dla nielicznych. Tak można by było sądzić po słowach 

Jezusa. Jednak serce matki widzi więcej i dalej. Jakby intuicja jej 

podpowiadała, że Jezus nie może nikogo odtrącić. Wtedy Jezus jej 

odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak 

pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa. Ciekawa perspektywa dla 

tych, którzy dzisiaj są daleko od Pana. Być może odsądzani od wiary i czci. 

Pan mówi, że przyszedł również do tych co poginęli. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17
00 

od poniedziałku do 

piątku. Zachęcam, znajdźcie chociaż chwilę w tygodniu, aby poprzez 

osobistą adorację Pana, odnaleźć pokój serca i mądrość decyzji. 

Bóg zapłać Rodzinom Barczy za troskę o kościół i ofiarę 220 zł.  Przy tej 

okazji doinformuję mieszkańców Barczy, że zaksięgowaliśmy na koncie 

parafii 260 zł. z racji poświęcenia pól. Msza św. w int. tych Rodzin w środę 

na mszy św. do M.B.N.P. Zapraszam w sobotę po mszy św. o godz. 8
00

 

Górki kościelne:(ul. Chełmowa, Spokojna, Pogodna). 

Zapraszam Radę Parafialną w środę 19.08 po mszy św. do Domu 

Parafialnego. 

Spotkanie Rodziców dzieci przystępujących do I Komunii św. 12.09, będzie 

20 sierpnia po mszy św. wieczornej w kościele. 

Transmitujemy mszę św. w niedzielę o 12
00

. W tygodniu ciągła transmisja.  

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i piątki od 15
00

 do 16
30

. 
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Mt 15, 21-28 

Wiara niewiasty kananejskiej 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, 

wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu 

Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie 

odezwał się do niej ani słowem. 

Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za 

nami». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które 

poginęły z domu Izraela». 

A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi». On jednak 

odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».               

A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają 

ze stołu ich panów». 

Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech 

ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa. 

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 



 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 17 - 23/08/2020 

 

17/08/2020 Poniedziałek 

18:00 + Marianny Łukomskiej int.Oś. Wrzosy. 

 

18/08/2020 Wtorek 

18:00 + Dominiki Kazimierza Kędrackich. 

 

19/08/2020 Środa 

18:00 W int. Rodzin z Barczy o Boże błog. i opiekę M.B.N.P. 

W 10 rocz. ślubu Agaty i Damiana i 9 rocz.ur. Dominika w podzięk. i z 

prośbą o zdrowie i Boże błog. 

Dziękczynna za dar życia Agaty. 

+ Marianny Łukomskiej int. Oś.Wrzosy. 

+ Barbary Sykulskiej int. sąsiadki Ali z córkami. 

+ Mieczysława Orzechowskiego int. siostry Janiny. 

+ Stanisława Moćko int. rodz. Borowców, Plutów i Sykulskich. 

+ Stanisława Piwowar int. rodz. Pyzowskich z synami. 

+ Stanisława Adamiec int. rodz. Kopciów i Górzyńskich. 

+ Jadwigi Feliksa Lis int. rodz. Furmanek. 

+ Joanny Kmieć int. rodz. Skulimowskich i Lisów. 

+ Norberta Adamiec int. kolegi i koleżanek mamy z Referatu Finansowego. 

+ Mirelli Kozieł int. rodziny z Belna. 

+ Elżbiety Wiktór int. brata Pawła z żoną i dzieckiem. 

+ Stanisławy Górzyńskiej int. córki Lidii z mężem. 

+ Kazimiery Chłopek z int. dzieci, wnuków i prawnuków. 

+ Janiny Sepioł w 30 dniu od pogrzebu. 

+ Bogusława Żołądek w 1 rocz. śm. 

+ Stefanii Kozioł int. Danuty z rodz. 

20/08/2020 Czwartek 

18:00 W 26 rocz. ślubu Roberta i Agaty Jaros o Boże błog. i opiekę Matki 

           Bożej. 

 

21/08/2020 Piątek 

16:00 Ślubna Salwa Anna i Kruk Marek. 

18:00 W int. Filipa o Boże błog. moc Ducha Świętego i opiekę  

           M. Najświętszej. 

 

22/08/2020 Sobota 

08:00 O Boże błog. i opiekę M. Bożej dla Ewy i Zbigniewa Chutnik  

           w 33 rocz. ślubu i Moniki i Mateusza Chutnik w 5 rocz. ślubu. 

16:00 Ślubna Soboń Hubert i Piwowarczyk Gabriela. 

 

23/08/2020 XXI Niedziela Zwykła 

08:00 W int. ks. Jacka Seredyka z racji im. z prośbą o Boże błog. opiekę  

           M. Bożej i moc Ducha Świętego int. Ap. Margaretka. 

10:00 Dzięk. za 28 lat sakr. małżeństwa Beaty i Leszka o dalsze 

         błogosławieństwo i opiekę M. Bożej. 

12:00 W 4 rocz. śm. Henryka Ślewa int. żony i dzieci. 

16:00 O Boże błog. w 40 rocz. zawarcia sakr. małżeństwa Jadwigi  

          i Andrzeja Szymkiewicz. 

 


