
 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 14 - 20/09/2020 

 

14/09/2020 Poniedziałek 

18:00 W int. Blanki Szcześniak z racji urodzin. 

18:30 + Stefanii Kozioł int. Andrzeja i Aliny z rodz. 

 

15/09/2020 Wtorek 

18:00 + Janiny w 25 rocz. śm. Jana Kołda. 

18:30 + Stefanii Kozioł z int. mieszkańców Chrustów. 

 

16/09/2020 Środa 

18:00 

Dziękczynna za dar życia Agaty. 

+ Ks. Tadeusza Skrzyniarza. 

+ Stefanii Kozioł int. rodz. Świszczorowskich i Karczów. 

+ Stanisława Adamiec int. syna z żoną. 

+ Jadwigi Feliksa Lis z int. Teresy i Zbigniewa Wachnickich. 

+ Joanny Kmieć z int. cioci Stanisławy Lutek z córką Martą. 

+ Elżbiety Wiktór z int. Antoniego Lisowskiego z rodz. 

+ Janiny Sepioł z int. rodz. Chybów. 

+ Stanisławy Górzyńskiej int. wnuków Agaty i Michała z rodz. 

+ Kazimiery Chłopek int. rodz. Janaszek. 

+ Bronisławy Bogusława Rasztabiga. 

+ Rozalii Stanisława Cedzyńskich. 

+ Katarzyny Bronisława Wiech. 

+ Marianny Jana Józefa Marka Salwa. 

 

 

       

          

          

          

          

         

  INFORMATOR PARAFIALNY 13 WRZEŚNIA 2020 R 

     IEDZIELNIK 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Mt 18, 21-35 

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli 

mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: 

«Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. 

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się 

rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu 

jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał              

z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego 

mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp                 

i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował 

się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów 

wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. 

Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa 

padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak 

nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. 

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli                     

i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, 

wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, 

ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad 

swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, 

pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie 

uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca 

swemu bratu».      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 



 

 

17/09/2020 Czwartek 

18:00 + Barbary Stanisława Ryszarda Dariusza Kopeć. 

18:30 + Janiny Kopeć z int. wnuka Mariusza z rodz. 

 

18/09/2020 Piątek 

18:00 + Zofii Papros. 

18:30 + Stanisławy Moćko z int. rodz. Adamców i Wilków. 

 

19/09/2020 Sobota 

08:00 + Władysława Rozalii Orzechowskich, Stefana Kopeć. 

 

20/09/2020 XXV Niedziela Zwykła 

08:00 + Marianny Stefana Danuty Jana Wójcickich. 

10:00 + Ks. Tadeusza Skrzyniarza z int. młodzieży. 

12:00 + Sylwestry Józefa Zofii Tarabasz. 

16:00 + Józefa 22 rocz. śm. Marianny Tkacz. 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie XXIV Niedziela zwykła `13.09.2020             

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli 

mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: 

«Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. 

Często raz przebaczyć, wydaje się, że przekracza to nasze możliwości. 

Kolejny raz i aż siedemdziesiąt siedem razy – nieskończoność!! Nie to jest 

niemożliwe. I to jest prawda. Niemożliwe. Jednak to co dla człowieka jest 

niemożliwe, u Boga jest możliwe. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. 

Dlatego zostawił nam Sakrament swojej obecności – swoje Ciało. Kto 

spożywa moje Ciało ma życie w sobie. Doświadczasz w wielu sytuacjach 

swoich dramatycznych ograniczeń – czyż nie!!! Dlaczego zatem nie karmisz 

się Ciałem Pana. Ciągle uciekasz a to tylko Ciebie wewnętrznie zabija. Kto 

moje Ciało spożywa – to Ja w Nim trwam. 

Dziękuję Rodzicom którzy dali swoim dzieciom świadectwo wiary i swoim 

życiem przygotowali ich do I Komunii św. Dziękuję szczególnie                       

ks. Markowi, który kontynuował przygotowanie naszych dzieci przez                  

ks. Janusza. Dziękuję Komitetowi organizacyjnemu za piękny dar ołtarza                

i pieniężny. Proszę Drodzy Rodzice nie zgaście w Waszych dzieciach tego 

płomienia wiary który Jezus na nowo w nich rozpalił. 

Jutro święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 od poniedziałku do 

piątku. Wówczas również dni spowiedzi od godz. 1700.  

Przypominam, że dzisiaj nabożeństwo do M.B.F. o godz. 1900, nie będzie 

mszy św. o godz. 1600. 

W sobotę po mszy św. zapraszam III gr. Rodzin ze Ścięgien do sprzątania 

Kościoła 

Kancelaria parafialna ze względu na remont plebani jest nadal nieczynna. 

W pilnych sprawach proszę umawiać się telefonicznie. 

 

Bóg zapłać za tacę inwestycyjną. Zakończyliśmy I etap inwestycji na 

cmentarzu – położyliśmy 120 m kostki na Nowym Cmentarzu, wycięliśmy 

wcześniej część drzew i konarów na które dał pozwolenie Wojewódzki 

Konserwator Zabytków – niebawem Rada Parafialna zinwentaryzuje Nowy 

Cmentarz. Kończymy budowę ogrodzenia na górnym parkingu i trwa 

generalny remont plebani.  

 

 


