
 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 24 - 30/08/2020 

 

24/08/2020 Poniedziałek 

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

25/08/2020 Wtorek 

18:00 + Sławomira Haba. 

26/08/2020 Środa 

18:00 O Boże błog. dla rodz. Janiny Życińskiej, Państwa Korba i Państwa 

Pardyka za dar troski o Kościół. 

Boże błog. i opiekę M.B. Częstochowskiej w 15 rocz. ślubu Anny                           

i Krzysztofa Szafraniec i ich dzieci. 

Dziękczynna za dar życia Agaty. 

+ Marianny Łukomskiej z int. mieszk. Oś. Wrzosy. 

+ Mieczysława Orzechowskiego z int. chrześnicy Lucyny z rodz. 

+ Stanisława Piwowar z int. rodziny Foks. 

+ Stanisława Adamiec z int. najbliższych sąsiadów. 

+ Jadwigi Feliksa Lis z int. rodz. Furmanek. 

+ Joanny Kmieć z int. rodz. Sarachów. 

+ Norberta Adamiec z int. p. Gołębiowej z córkami. 

+ Elżbiety Wiktór z int. siostry Agnieszki z mężem i dziecmi. 

+ Janiny Sepioł z int. zięcia Krzysztofa. 

+ Stanisławy Górzyńskiej z int. córki Haliny z mężem. 

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

+ Mieczysława Opiłowskiego z int. rodz. Cieślaków z Chrustów i Posłowic. 

+ Leokadii Starz w rocz. śm. 

+ Rozalii Stanisława Władysława Tkacz, Janiny Kurek. 

+ Stanisława Rozalii Janaszek, Ludwiki Kucharskiej. 

 

 

 

       

          

          

          

          

         

  INFORMATOR PARAFIALNY 23 SIERPNIA 2020 R  

    IEDZIELNIK 

 

Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego  Mt 16, 13-20 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za 

kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za 

Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego 

z proroków». 

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 

Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w 

niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce 

zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze 

królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w 

niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest 

Mesjaszem. 

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 



 

 

27/08/2020 Czwartek 

18:00 + Marianny Adamiec z int. wnuczka Roberta z rodz. 

28/08/2020 Piątek 

18:00 + Marianny Adamiec z int. Danuty i Edwarda Milcarz z rodz. 

29/08/2020 Sobota 

08:00 + Weroniki Haba z int. Aliny z dziećmi. 

30/08/2020 XXII Niedziela Zwykła 

08:00 + Krzysztofa w 5 rocz. śm. Jana Henryka Józefa Janiny. 

10:00 + Leszka w 42 rocz. śm. Franciszka Ignacego Adamiec. 

12:00 

1. Za przyczyną św. Rozalii w int. całej Parafii. 

2. Dziękczynna i o błog. Boże i opiekę M.B. Częstochowskiej dla Kacpra  

    w  21 ur. i jego rodziców. 

16:00 + Bronisława Januchty z racji imienin. 

Ogłoszenia duszpasterskie XXI  Niedziela zwykła 23.08.2020  

«Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» Pytanie które od wieków 

stawiają sobie społeczeństwa, bowiem nie można przejść obojętnie wobec 

historii Jezusa z Nazaretu. Odpowiedzi bywają różne. Jednak o wiele 

ważniejsze jest pytanie skierowane konkretnie do Ciebie/do mnie: «A wy za 

kogo Mnie uważacie?» A ty za kogo Mnie uważasz? Odpowiedź jakiej 

udzielimy ma zasadnicze znaczenie dla naszego życia. Jeżeli w Jezusie 

uznam mojego Pana i Zbawiciela, to przejdę przez życie z podniesioną 

głową i sercem pokoju. Uznanie władzy i mocy Jezusa, daje pewność                  

w należeniu do Jego Kościoła, którego moce zła nie przemogą i to co 

zostanie zapisane na trwałym fundamencie Bożego prawa i Chrystusowej 

Ewangelii, będzie zapisane w niebie. Jaka wspaniała jest łaska wiary!!! 

Ksiądz Biskup Jan dokonał zmiany księdza Wikariusza. Ks. Janusz po 

niespełna trzyletniej posłudze w naszej parafii odchodzi do parafii Irządze. 

Składam wraz z Wami serdeczny Bóg zapłać za posługę i życzę Bożego 

błogosławieństwa na nowej placówce. Zarazem ks. Biskup Jan posłał do nas 

ks. Marka Łosaka. Witam serdecznie w naszej wspólnocie parafialnej. 

W następną niedzielę uprzedzając wspomnienie św. Rozalii przypadające 4 

września, będziemy przeżywać odpust parafialny. Uroczystą mszę św. 

odpustową o godz. 1200 odprawi ks. Arcybiskup Henryk Jagodziński 

Nuncjusz Apostolski w Ghanie. Po mszy św. procesja eucharystyczna, na 

którą zwyczajowo zapraszam Wszystkie Grupy parafialne wraz z dziećmi 

sypiącymi kwiaty. Ze względu na sytuację sanitarno epidemiczną w tym 

roku rezygnujemy z Parafialnego Festynu Rodzinnego. Po mszy św. godz.. 

1600 tradycyjne Uwielbienie, wraz z Odnową w Duchu Świętym zapraszam. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 od poniedziałku do 

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

osobistą adorację Pana, odnaleźć pokój serca i mądrość decyzji. 

Bóg zapłać 3 Rodzinom  z Górek Kościelnych:(ul. Chełmowa, Spokojna, 

Pogodna), za troskę o kościół i ofiarę 120 zł.  Zapraszam w sobotę po mszy 

św. o godz. 800 pierwsze 10 Rodzin ze Ścięgien – proszę bądźcie                           

w komplecie, bowiem trzeba solidnie posprzątać kościół przed świętem 

parafii. W sobotę zapraszam również Panów – ojców dzieci przystępujących 

do I komunii św. Proszę zaopatrzyć się w kosiarki i grabie, będziemy kosić 

cale wzgórze kościelne. 

Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. będzie                           

w czwartek po mszy św. wieczornej w kościele. 

Transmitujemy mszę św. w niedzielę o 1200. W tygodniu ciągła transmisja.  

Kancelaria parafialna ze względu na kapitalny remont plebani jest 

nieczynna przez dwa tygodnie. W pilnych sprawach proszę umawiać się 

telefonicznie. Nr telefonu na stronie parafii. 

Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego będzie 6 września                   

o godz. 1000. 


