
 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 31/8 - 06/09/2020 

31/08/2020 Poniedziałek 

18:00 + Rozalii Chaba z int. dzieci z rodz. 

01/09/2020 Wtorek 

18:00 1. + Stefana Bernatek. 

2. + Rozalii Władysława Kowalskich. 

02/09/2020 Środa 

18:00 1. W int. Parafian. 

2. W int. I gr. Rodz. ze Ścięgien troszczących się o Kościół o Boże błog. 

    O zdrowie dla Rozalii. 

+ Stefanii Kozioł.     

+ Barbary Sykulskiej z int. sąsiadki Edyty z mężem i córką. 

+ Mieczysława Orzechowskiego z int. rodz. Knezów i Paligów. 

+ Stanisława Piwowar z int. szwagierki Barbary. 

+ Stanisława Adamiec z int. sasiadów. 

+ Jadwigi Feliksa Lis z int. rodz. Furmanek. 

+ Joanny Kmieć z int. rodz. Salwów. 

+ Bronisława Piwowar w 24 rocz. śm. z int. żony i rodz.  

+ Elżbiety Wiktór z int. Joli z rodz. 

+ Janiny Sepioł z int. wnuczki Jadwigi z rodz. 

+ Stefana Żołądek z racji im.. Jerzego Janiny Zygmunta Garlickich z int. rodz. 

+ Stanisławy Górzyńskiej int. wnuków Karoliny i Mateusza z rodz. 

+ Kazimiery Chłopek z int. dzieci wnuków i prawnuków. 

+ Stefana Stanisławy Zdzisławy Dziwoń, Mariana Życińskiego. 

+ Jana Fąfara, Józefa Tuz w rocz. śm. 

+ Stefana Rozalii Gareckich z racji imienin. 

03/09/2020 Czwartek 

18:00 1. W int. naszych Kapłanów a szczególnie ks. Proboszcza z racji ur. o powołania 

                  kapłańskie i zakonne. 

2. + Stefana Stefanii Borowiec, Marianny Pawła Piskulak, Kazimierza Białek, Ewy Połetek. 

04/09/2020 Piątek 

10:00 + Stefana Kozieł z racji imienin. 

18:00 Jerzego i Michała w int. Bogu wiadomej. 
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    IEDZIELNIK 

 

Mt 16, 21-27 

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do 

Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych                

w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg 

broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do 

Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po 

Bożemu, lecz po ludzku». 

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech 

się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego 

powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały 

świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian 

za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego 

razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego 

postępowania». 

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 



 

 

Do św. Rozalii z prośbą o opiekę nad naszą Parafią int. Róż Różańcowych ze Ścięgien. 

O wstaw. św. Rozalii, opiekę N.M.P dla Rozalii Dawidziuk w im. int. Sióstr Róż. z Ścięgien 

Podzięk. św.Rozalii za opiekę i wstaw. u Pana od pewnych rodz. z Turystycznej i Chrustów. 

Dziękczynna za dar życia Agaty. 

W int. Michała o odwagę w leczeniu i uzdrowienie wewnętrzne. 

+ Siostry Heleny Wydrych, Rozalii Wydrych. 

+ Księży Józefa Piwowarczyka , Tadeusza Skrzyniarza z int. Róż Różańcowych ze Ścięgien.  

+ Stanisławy Górzyńskiej w 30 dniu od pogrzebu. 

+ Rozalii Walentego Korus. 

+ Wincentego Marianny Moćko. 

+ Heleny Stanisława Piwowar, Cecylii Pyrkosz. 

+ Rozalii z racji im. Aleksandra Henryka Danuty Błońskich. 

05/09/2020 Sobota 

08:00 1. W int. Beaty z prośbą o Boże błog. moc Ducha Św. i opiekę M. Bożej int. męża. 

2. Jubileuszowa w 50 rocz. małżeństwa Leokadii i Stanisława Skulimowskich i 25 rocz. 

ślubu Renaty i Jacka Skulimowskich z dziękczynieniem i prośbą o Boże błog. moc Ducha 

Św. i opiekę M. Bożej. 

06/09/2020 XXIII Niedziela Zwykła 

08:00 + Rozalii Piotra Dziedzic, Bronisława Władysława Zagdańskich, Mieczysława     

Młodawskiego. 

10:00  1. Za ks. Radosława Sobalkowskiego o Boże błog. moc Ducha Św. opiekę M.B.  

              int  Margaretek. 

2. O Boże błog. i opiekę M. Najśw. dla Uczniów i Nauczycieli na progu roku szkolnego. 

12:00 W int. ks. Proboszcza z racji ur. z prośbą o Boże błog. opiekę M. Bożej i dary Ducha  

Św. int. Wspólnoty O. w D. Św. 

16:00 + Stanisława Piwowar z int. syna Ryszarda z rodz. 

Ogłoszenia duszpasterskie XXII  Niedziela zwykła 30.08.2020            

«Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 

krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci 

je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Jakże odmienna jest 

droga człowieka wiary: stracić to znaczy zyskać.  

Bóg zapłać za modlitwę i posługę Słowa ks. Arcybiskupowi Henrykowi 

Jagodzińskiemu Nuncjuszowi Apostolskiemu w Ghanie.  

Po mszy św. godz. 1600 Uwielbienie w odmiennej formie. 

Adoracja Najświętszego Sakram. od godz. 1700 od poniedziałku do piątku. 

W I sobotę od 700 Wówczas również kolejne dni spowiedzi od godz. 1700 do 

1755 dzieci i młodzieży szkolnej. Wtorek klasy IV i V; środa klasy VI i VII; 

czwartek klasy VIII i szkoły średnie. I piątek m-ca pozostali Parafianie. 

Próby dzieci I komunijnych wtorek i środa po mszy św. wieczornej. 

Bóg zapłać I gr. Rodzin  ze Ścięgien za troskę o kościół i ofiarę 250 zł.  

Msza św. za te Rodziny w św. Rozalii – 4.09. godz. 1800. Zapraszam                     

w sobotę po mszy św. o godz. 800 II gr. Rodzin ze Ścięgien. W tym miejscu 

składam serdeczny Bóg zapłać  za piękne uporządkowania wzgórza 

kościelnego, Panom – ojcom dzieci przystępujących do I komunii św. 

przyszła spora grupa,. Dziękuję również Paniom. 

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

Kancelaria parafialna ze względu na remont plebani jest nadal nieczynna. 

W pilnych sprawach proszę umawiać się telefonicznie. 

Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 6 września o godz. 1000.   

Odwiedziny chorych z racji I Piątku wyjątkowo w sobotę od godz. 1000 na 

indywidualne zaproszenie rodzin. 

W następną niedzielę 06.09 będzie możliwość honorowego oddawania 

krwi. Krew oraz jej składniki pozyskana od krwiodawców jest przetaczana 

osobom po wypadkach, pacjentom z chorobami nowotworowymi,                         

z zaburzeniami krzepnięcia, po zabiegach operacyjnych, po oparzeniach.  

Ambulans będzie na parkingu koło kościoła od 900 do 1300. Szczegóły na 

str. parafii i w  gablocie. 

Jako wspólnota parafialna zebraliśmy i przekazałem do Caritas 2848 zł. na 

pomoc dla Bejrutu. Bóg zapłać. Szczegóły str. parafii i w gablocie.                     

Dzisiaj do zabrania i na stronie parafii jest specjalny dodatek o św. Rozalii. 

W piątek w sam dzień odpustu parafialnego msze św. o godz. 1000 i 1800. 


