
 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 21 - 27/09/2020 

 

21/09/2020 Poniedziałek 
18:00 + Mieczysława Orzechowskiego z int. syna   

              Dariusza z rodz. 

22/09/2020 Wtorek 
18:00 + Weroniki Haba z int. siostry Jagody. 

  

23/09/2020 Środa 

18:00   

Dziękczynna za dar życia Agaty. 
+ Stanisława Piwowar z int. rodz. Walędzików. 
+ Stanisława Adamiec z int. rodz. Niebudków. 
+ Jadwigi Feliksa Lis z int. Jadwigi i Bronisława Lis     
   i Jadwigi Reweda. 
+ Joanny Kmieć z int. Janiny Bracha z rodz. 
+ Norberta Adamiec z int. rodz. Jończyków  
   z Lekomina. 
+ Elżbiety Wiktór z int. Sąsiadów z Jaworzy. 
+ Kazimiery Chłopek z int. Sąsiadów i   
    Uczestników pogrzebu z Zachełmia. 
+ Henryka Celiny Kołodziejczyk z int. Syna z rodz. 
+ Stanisławy Górzyńskiej z int. sąsiadki Stefanii,  
   rodz.Błońskich i Wierzbickich. 
+ Mieczysławy Karcz w 2 rocz.śm. 
+ Janiny Jana Milcarz. 
+ Antoniny Zimnickej, Aliny Hudy, Franciszki  
  Jakuba Mariana Stefana Edwarda Jana Jończyk,  

  Marka Jerzego Dobosz 

 

 

       

          

          

          

          

         

  INFORMATOR PARAFIALNY 20 WRZEŚNIA 2020 R 

     IEDZIELNIK 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 20, 1-16a) 

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: "Królestwo 

niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, 

aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara 

za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, 

zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy 

do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy 

ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł 

około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu 

stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. 

Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł 

właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im 

należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około 

jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, 

myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, 

szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę 

pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. 

Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie 

o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu 

ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co 

chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą 

pierwszymi, a pierwsi ostatnimi".                                    

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 



 

 

Ogłoszenia duszpasterskie XXV Niedziela zwykła 20.09.2020             

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 od poniedziałku do 

piątku. Wówczas również dni spowiedzi od godz. 1700.  

Kancelaria parafialna ze względu na remont plebani jest nadal nieczynna. 

W pilnych sprawach proszę umawiać się telefonicznie. 

Dziękujemy za troskę o czystość kościoła i złożone ofiary III grupie Rodzin 

ze Ścięgien . W sobotę po Mszy św. zapraszamy IV gr. Rodzin ze Ścięgien 

do sprzątania Kościoła. 

We wtorek na godz. 16.30 zapraszamy do kościoła  na zbiórkę ministrantów 

i wszystkich chętnych chłopców, którzy pragną włączyć się w Liturgiczną 

Służbę Ołtarza. 

Zapraszamy na modlitwę Uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem za 

tydzień w niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00. 

W związku z nasileniem się zakażeń koronawirusa w naszym regionie 

prosimy o przestrzeganie rygorów sanitarnych w kościele, zwłaszcza 

noszenie maseczek , zachowanie odległości i dezynfekowanie rąk. 

 

 

 

 

 

 

24/09/2020 Czwartek 

18:00 + Barbary Sykulskiej z int. syna Dominika z rodz. 

 

25/09/2020 Piątek 

18:00 + Weroniki Haba z int.rodziny Cedrów. 

 

26/09/2020 Sobota 
08:00 + Stanisława Piwowar z int. syna Zbigniewa z    

              rodz. 

 

27/09/2020 XXV Niedziela Zwykła 

08:00 + Ks. Tadeusza Skrzyniarza w 4 rocz.śm. od Margaretek 

 

10:00 Rez 

 

12:00   1) O Boże błog. dar zdrowia z racji ur. Alicji Midak. 

             2) + Barbary Karcz w 20 rocz. śm. z int. Córki. 

 

16:00 + Stefanii Jana Urszuli Zdzisława Piskulak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


