
 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 07 - 13/09/2020 

07/09/2020 Poniedziałek 

18:00 + Krzysztofa Chećko w 9 rocz. śm. 

18:30 + Jana Piwowarczyka w 4 rocz. śm. 

08/09/2020 Wtorek 

18:00 1. + Janiny Bronisława Gareckich, Janiny Jana Barucha, Czesława Gała. 

2. + Barbary Zychowicz z int. męża z dziećmi. 

09/09/2020 Środa 

18:00 1. W int. Parafian. 

2. W int. II gr. Rodz. ze Ścięgien troszczących się o Kościół o Boże błog.        
W int. ks. Dariusza Jarosa i jego rodziców o łaske zdrowia, ufność w Panu  

i opiekę M.B. z int. Ap. Margaretka. 

Za dar życia Agaty. 

+ Mieczysława Orzechowskiego int. siostry Alfredy z rodz. 

+ Agaty Karola Zemsta. 

+ Stanisława Piwowar z int. Agnieszki i Marcina Chmiest. 

+ Stanisława Adamiec z int. chrześniaka Jarka. 

+ Jadwigi Feliksa Lis z int. Teresy Zbigniewa Wachnickich. 

+ Joanny Kmieć z int.wujka Stefka z rodz. 

+ Elżbiety Wiktór z int. Sławka z rodz. 

+ Janiny Sepioł z int.sąsiadów z Zachełmia. 

+ Stanisławy Górzyńskiej int. wnuków Łukasza, Mariusza i Marcina z rodz. 

+ Stefana Rozalii Gareckich. 

10/09/2020 Czwartek 

18:00 1. + Michała Marianny Szerszeń, Apolonii Ignacego Jędryka. 

2. + Jarosława Wesołowskiego z int. synów. 

11/09/2020 Piątek 

18:00 1. + Dominiki Kazimierza Kędrackich. 

2. + Marii Łukomskiej z int. studentów Uniwersytetu III Wieku. 
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Mt 18, 15-20 

Upomnienie braterskie 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli 

cię usłucha, pozyskasz swego brata. 

Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie 

dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, 

donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak 

poganin i celnik. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie 

związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś 

prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. 

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». 

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 



 

 

 

12/09/2020 Sobota 

08:00 + Stefanii Kozioł int. Jasi i Jurka z rodz. 

12:00 W int dzieci przystępujących do I Komunii Świętej i ich rodzin. 

13/09/2020 XXIV Niedziela Zwykła 

08:00 + Władysława Kopeć w 11 rocz. śm. 

10:00 + Stanisława Rozalii Mariana Bracha. 

12:00 + Edwarda Chaba, Stanisława Karoliny Ślewa. 

19:00 O Boże błog. dla Parafii i Kapłanów z wdzięcznością Szkoła pisania ikon. 

O zdrowie Boże błog i opiekę M.B. Fatimskiej dla Sióstr Róż. i ich rodz. z Zachełmia. 

O zdrowie i błog. Boże i potrzebne łaski opiekę M.B.N.P dla rodz. Lulek. 

Za dar życia Agaty. 

O łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę M.B.F. dla Mateusza i Sióstr Róż. z Zachełmia. 

+ Otolii Lesisz z int. rodz. Armułów i Osełków. 

+ Joanny Kmieć z int. Aliny z rodz. 

+ Jerzego Paryska, Stanisława Stefana Starz. 

+ Elżbiety Wiktór z int. Witolda z rodz. 

+ Rozalii z racji imienin Władysława Kowalskich. 

+ Stanisława Orzechowskiego z int. żony z dziećmi. 

+ Stanisława Górzyńskiego z int. Michaliny. 

+ Katarzyny Wawrzak z racji imienin. 

+ Janiny Korus z racji imienin. 

+ Barbary Jachimczak z int. sąsiadów. 

+ Marianny Adamiec z int. rodz. Dąbrowskich. 

+ Stanisława Piwowar z int. Teresy Gabryś. 

 

Ogłoszenia duszpasterskie XXIII Niedziela zwykła 06.09.2020            

Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko 

otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej 

zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». Moc wspólnoty 

zgromadzonej w imię Pana i dla Jego chwały. Wówczas On jest obecny. 

Moc modlitwy wspólnoty: jeżeli zgodnie proszą – Ja to spełnię. Taka jest 

obietnica Boga. Smutne jest życie człowieka, który pozbawia się wspólnoty 

ludzi wierzących. Odłączyć się od kościoła, to pozbawić się środowiska 

wiary. Niestety pandemia skonfrontowała wielu wiernych z życiem wiary. 

Składam serdeczne podziękowania grupom parafialnym a szczególnie 

Jaworzankom za dożynkowy wieniec, za dar obecności, modlitwy                           

i zaangażowania w sumę i procesję eucharystyczną. Dziękuję Druhom 

strażakom. Dziękuję p. Halinie Sykulskiej i Radzie Parafialnej za 

przygotowanie odpustowego stołu dla naszych gości. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 od poniedziałku do 

piątku. Wówczas również dni spowiedzi od godz. 1700. W środę zapraszamy 

rodziców i rodziny dzieci przystępujących do I Komunii św. Dzieci będą 

miały swoją I spowiedź świętą w czwartek od godz. 1700. 

Dzieci przystąpią do I Komunii św. w sobotę o godz. 1200   

W tym tygodniu w poniedziałek święto Narodzenia NMP, w niedzielę 

nabożeństwo do M.B.F. o godz. 1900, nie będzie mszy św. o godz. 1600. 

Bóg zapłać II gr. Rodzin ze Ścięgien za troskę o kościół i ofiarę 200 zł.  

Msza św. za te Rodziny w środę M.B.N.P. godz. 1800.   

Kancelaria parafialna ze względu na remont plebani jest nadal nieczynna. 

W pilnych sprawach proszę umawiać się telefonicznie. 

Przypominam, że dzisiaj jest możliwość honorowego oddawania krwi.  

Zachęcam do tego pięknego daru z siebie. 
 

Za tydzień taca inwestycyjna. Zakończyliśmy I etap inwestycji na 

cmentarzu. Rozpoczęliśmy budowę ogrodzenia na górnym parkingu i trwa 

bardzo duży remont plebani, właściwie generalny. 

 

Na stronie parafii w galerii są zdjęcia z sumy odpustowej. 


