
 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 12 - 18/10/2020 

12/10/2020 Poniedziałek 

17:00 1. + Alberta Dobrowolskiego w 4 rocz. śm. 

2. + Jana Wójcik z int. żony Marii z rodz. 

13/10/2020 Wtorek 

19:00  1. W int. Parafian. 

2. W int. VI gr. Rodz. ze Ścięgien troszczących się Kł. o Boże błog. i opiekę M.B. 

O Boże błog. zdrowie, potrzebne łaski dla Stefanii. 

O zdrowie, Boże błog. potrzebne łaski i opiekę M.B. F. dla Mateusza i sióstr Róż.  

O Boże błog. dar zdrowia i opiekę świętych Patronów dla Teresy Chłopek, Teresy 

Tkacz, Artura i Diany Smackich z racji im. int. zespołu Jaworzanki 

O zdrowie, Boże błog. potrzebne łaski i opiekę M.B. F. dla Sióstr Różańcowych                

z Zachełmia i ich rodz. 

Dziękczynna za dar życia Agaty. 

Do Serca Jezusa i M.B. F. o Boże błog. i zdrowie dla Mieczysławy Dziedzic. 

Wynagradzająca Matce Najśw.za grzechy nasze z prośbą o potrzebne łaski dla 

Sióstr Różańcowych i ich bliskich z Gruszki. 

Dziękczynna w 20 rocz. ślubu Anety i Marcina Skrzyniarz z prośbą o dalsze błog.              

i opiekę M. Bożej dla nich i ich syna Michała. 

W int. Mai i Tymoteusza z racji urodzin oraz ich rodziców z prośbą o Boże błog. 

+ Stefanii Kozioł int. mieszkańców Chrustów. 

+ Marianny Adamiec z int. rodz. Jasek. 

+ Stanisława Piwowar z int. rodz. Przepióra. 

+ Stanisława Orzechowskiego z int. żony z dziećmi. 

+ Stanisławy Górzyńskiej z int. bratowej. 

+ Katarzyny Edwarda Haba i Henryka Grudzieckiego. 

+ Henryka Salwa z int. miesz. ul. Wrzosowej. 

+ Grzegorza Wydrych w 15 rocz.śm.int. teściów. 

+ Marianny Mazur int. syna Mirosława z żoną Barbarą. 

+ Marianny Mazur int. sąsiadów 

+ Heleny Pedryc 11 rocz. śm.  Wincentego Julianny Zagdan, Józefa Rozalii Bracha 

   int. Małgorzaty z rodz. 
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Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Mt 22, 1-14 

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną 

swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, 

lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: 

„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne 

zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni 

zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa,             

a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się 

gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich 

spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, 

lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście 

na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi                         

i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna 

zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, 

i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: 

„Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on 

oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go 

na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu 

jest powołanych, lecz mało wybranych». 

Oto słowo Pańskie. 

Parafia Rzymskokatolicka   
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+ Wandy Adamiec, Jolanty Lisowskiej w 4 rocz. śm. int. Jana z żoną 

14/10/2020 Środa 

17:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę M. Bożej dla Heleny  

z racji 84 rocz. urodzin. 

O uzdrowienie relacji w rodzinie. 

O Boże błog. dla Dzieci Komunijnych int rodziców. 

+ Lucjana Wojtaś z int. brata Stanisława z rodz. 

+Zygmunta Marianny Józefa Sobierajskich, Władysławy Zapała, Zdzisława Pedryc. 

+ Marianny Mazur int. sąsiadów z ul. Turystycznej. 

+ Henryka Adamiec int. mamy. 

15/10/2020 Czwartek 

17:00 1. + Stanisławy Górzyńskiej int. Basi z rodz. 

2. + Janiny w 6 rocz. śm. Stefana Jończyk, Stanisławy Stanisława Krzysztofa 

Fąfara. 

16/10/2020 Piątek 

12:00 W rocz. pontyfikatu w stuleciu ur. św. Jana Pawła II z wdzięcznością za dar 

służby człowiekowi i Kościołowi int. Nadleśnictwa Zagnańsk. 

17:00 + Jana Papros w 23 rocz. śm. 

+ Elżbiety Wiktór z int. koleżanki Alicji Szerszeń z rodz. 

17/10/2020 Sobota 

08:00 1. Dziękczynna za dar życia Agaty. 

2. + Jadwigi Wesołowskiej w 10 rocz. śm. 

18/10/2020 XXIX Niedziela Zwykła 

08:00 + Marianny Tadeusza Chłopek. 

10:00 + Krystyny Leokadii Wincentego Mondzik, Zofii Ignacego Strzelec. 

12:00 + Władysława Żołądek, Tomasza Jana Borek. 

16:00 + Edwarda Krzysztofik, Tomasza Jerzego Gosek, Mieczysława Adamiec. 
 

Ogłoszenia duszpasterskie XXVIII Niedziela zwykła 11.10.2020            

Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu 

synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie 

chcieli przyjść. Czy to jest tylko przypowieść o przyszłości zbawionych, czy jest to 

prawda na dzisiaj. Uczta, na którą Pan zaprasza, to jest Eucharystia. Najpełniejsze 

spotkanie człowieka z Bogiem. W tej godzinie daje On nam siebie do końca – 

bowiem jej wymiarem jest ofiara krzyża. Do końca ich umiłowałem - mówi Pan. 

Jakże potrzeba łaski Ducha Świętego i otwartości naszych serc, aby przyjąć 

zaproszenie i uczestniczyć godnie i w pełni we mszy świętej. Czasy, w których 

żyjemy dobitnie pokazują, jak dzisiaj potrzeba nam niebieskiego pokarmu. 
 

Dzisiaj spotkanie Rodziców i kandydatów do bierzmowania z kl. VIII po mszy św. 

o godz. 1000, po mszy św. o godz. o 1600 w kościele - młodzież, która będzie 

przyjmowała sakrament bierzmowania 20 października. 
 

We wtorek ostatnie Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej o 1900. 

W piątek 42 rocz. wyboru św. Jana Pawła II. Leśnicy z Nadleśnictwa Zagnańsk, 

odrestaurowali Krzyż Papieski na górze Chełmowej. Zapraszam wraz                                 

z p. Nadleśniczym Markiem Miazgą na mszę św. o godz. 1200 po której 

przejdziemy pomodlić się pod krzyżem papieskim. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku od 1600. 

Wówczas można skorzystać ze spowiedzi. 

Dziękuję Rodzicom, którzy pomagają dzieciom w uczestnictwie                                         

w październikowych nabożeństwach różańcowych od pon. do pt.  od godz. 1630. 

Brakuje młodzieży przygotowującej się do sakr. bierzmowania. 

 

Kolejne spotkania młodzieży szkół średnich do tegorocznego bierzmowania                         

w poniedziałek, środę i czwartek o godz. 1730 w kościele. 

Bóg zapłać VI gr. Rodzin ze Ścięgien, za troskę o kościół i ofiarę 170 zł. Msza św. 

za te Rodziny we wtorek na mszy św. do M.B.F. V gr. ze Ścięgien złożyła ofiarę 80 

zł. W sobotę zapraszam I gr. Rodzin z Lekomina. 

Kancelaria parafialna już jest czynna w poniedziałki środy i piątki od 1500 do 1600. 

Bóg zapłać za tacę inwestycyjną. Po mszy św. do puszek możemy złożyć ofiarę na 

Dzieło III Tysiąclecia. 

Od dzisiaj przyjmujemy wypominki roczne i jednorazowe. Do zabrania kartki wyp. 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła śp. Maria Mazur z ul. Turystycznej. 


