
 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 19 - 25/10/2020 

 

19/10/2020 Poniedziałek 

17:00 

1. Dziękczynna za dar życia Agaty. 

2. + Stanisławy Górzyńskiej int. Ewy z rodz. 

20/10/2020 Wtorek 

14:00 W int. młodzieży przystępującej do sakramentu Bierzmowania  

          i ich rodzin o moc Ducha Świętego i odwagę wiary. 

17:00 + w int. Ireny i Jana. 

21/10/2020 Środa 

17:00 

W int. Parafian o łaskę wiary i ochronę przed pandemią. 

W int. dzieci I komunijnych i ich rodziców o Boże błog. i opiekę M.B.N.P. 

Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dar zdrowia dla Stanisławy Eugeniusza 

Prędkich w 45 rocz. ślubu, ich dzieci i wnuków. 

+ Elżbiety Wiktór z int. koleżanki Joli Woś. 

+ Henryka Świercz w 2 rocz. śm. z int. syna Tomasza z rodziną. 

+ Jana Jadwigi Stanisława Teresy Andrzeja Antoniego Jończyk. 

+ Janiny Wrońskiej. 

+ Marianny Mazur int. rodziną Marciszów. 

+ Antoniny Mazur w 19 rocz. śm. Zofii Julianny Wincentego Zagdan, 

   Heleny Pedryc. 

+ Henryka Adamiec z int. Barbary i Czesława Starz. 

+ Dominika. 

+ Jakuba w 45 rocz. śm, Stefana w 25 rocz. śm. Jończyk  

+ Franciszka Mariana Edwarda Jana Jończyk z int. Teresy. 

+ Antoniego Heleny Nowakowskich. 

 

       

          

          

          

          

         

  INFORMATOR PARAFIALNY 18 PAŹDZIERNIK 2020 R 

     IEDZIELNIK 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Mt 22, 15-21 

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. 

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby 

mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi 

Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się 

na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić 

podatek cezarowi, czy nie?» 

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na 

próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. 

On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». 

Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara,            

a Bogu to, co należy do Boga». 

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 



 

 

22/10/2020 Czwartek 

17:00 + Stanisławy Górzyńskiej z int. Elizy z rodz. 

23/10/2020 Piątek 

17:00 + Marianny Mazur int. wnuków Anny i Tomasza z rodz. 

24/10/2020 Sobota 

08:00 

1. Dziękczynna za dar życia Agaty. 

2. + Jerzego Grabowskiego. 

16:00 W int. Danuty i Stanisława Łoboda z racji 55-lecia sakr. małż. o Boże 

błogosławieństo i opiekę M.B. 

25/10/2020 XXX Niedziela Zwykła 

08:00 + Ks. Tadeusza Skrzyniarza z racji im. int. Margaretek. 

10:00 + Michała Stanisława Jana Ewy Skrucha, Mariana Chutnik. 

12:00 Dziękczynna w int. Dominiki w 16 rocz. ur. za otrzymane łaski                

i opiekę M. B. od rodziców i braci Grzesia i Bartosza oraz za Wspólnotę 

Odnowy w Duchu Świętym, kapłanów i nasze rodziny o Boże 

błogosławieństwo i posłuszeństwo Duchowi Świętemu. 

16:00 Rezerwacja Lekomin 33. 
 

Ogłoszenia duszpasterskie XXIX Niedziela zwykła 18.10.2020  

Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie ? Odwieczny dylemat, 

posłuszeństwa władzy świeckiej. Płacenie podatków jest sprawiedliwością             

i powinnością życia w społeczeństwie – przestrzeganiem prawa. Jednak 

oddawanie Cezarowi tego co do niego należy, nie może być 

usprawiedliwieniem przekraczania Bożego prawa, bowiem Bogu należy się 

to co Boskie. Czyli poszanowanie i respektowanie Bożych przykazań. 

Dzisiaj również żyjemy w napięciu przestrzegania prawa, gdy krąży wokół 

dużej liczby zachorowań, wiele różnych teorii. W tej i podobnych sytuacjach 

ważna jest troska o siebie wzajemnie i usilna prośba o moc i mądrość Ducha 

Świętego w wyborach które czynimy. 

 

W poniedziałek na godz. 1415 spotkanie młodzieży do sakr. Bierzmowania     

– generalna próba, od 1500 spowiedź młodzieży, od 1600 rodziców, 

rodzeństwa i świadków. Proszę rodziców o przygotowanie świątyni po 

mszy św. wieczornej, szczególnie zapraszam panów. 

We wtorek ks. Biskup Marian Florczyk udzieli sakramentu 

bierzmowania naszej młodzieży. Proszę aby uczestniczyli w uroczystości 

oprócz kandydatów, tylko świadkowie, rodzice i rodzeństwo. Będzie 

transmisja internetowa - online, na stronie parafii. 

 

Stosujmy się do rozporządzeń organów państwowych z 17.10.2020 które 

określiły liczbę uczestników zgromadzeń 1 os./7 m2. w czerwonej strefie. 

W naszym kościele może uczestniczyć w nabożeństwach - 137 osób. 

Proszę pamiętajmy o maseczkach i dystansie. Komunię św. możemy 

przyjąć na rękę. Spożywamy Ciało Pańskie na oczach kapłana.  

Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku od 1600. 

Wówczas można skorzystać ze spowiedzi. 

Niestety nie było pierwszych dziesięciu Rodzin z Lekomina oprócz jednej, 

która wcześniej uprzedziła i usprawiedliwiła swoją nieobecność – Bóg 

zapłać tej Rodzinie za ofiarę na kościół. W sobotę zapraszam II gr. Rodzin   

z Lekomina. 

Kancelaria parafialna jest czynna w poniedziałki, środy i piątki od 1500 do 

1600. 

Bóg zapłać za ofiarę na Dzieło III Tysiąclecia – zebraliśmy 1310 zł. 

Przyjmujemy wypominki roczne i jednorazowe. Do zabrania kartki 

wypominek. 

 


