
 

 

I Niedziela Adwentu 29.11.2020 
 

Zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję – Niepokalaną.  
Jeżeli pragniesz dobrego i w pełni życia dla siebie i Twoich bliskich, ofiaruj 

swój czas i serce przez najbliższe dziewięć dni w Nowennie do 

Niepokalanego Poczęcia. Treść Nowenny i szczegóły na stronie parafii. 

Zapraszam: dzisiaj na I dzień Nowenny w trakcie Wieczoru Uwielbienia                          

– modlitwa za parafię. Poniedziałek – modlitwa za dzieci. Wtorek                         

– modlitwa za młodzież. Środa – modlitwa za małżonków i rodziny. 

Czwartek – modlitwa za kapłanów. Piątek – modlitwa za chorych                         

i samotnych. Sobota – modlitwa za duchowo zniewolonych. Niedziela             

– modlitwa za wychowawców, nauczycieli i dziadków. Poniedziałek 07.12 

– modlitwa za przełożonych wszelkich szczebli. Wtorek 08.12                            

- Uroczystość Niepokalanego Poczęcia – zawierzenie. Poszczególne dni 

rozpoczniemy adoracją N. S. od godz. 1600, od 1630 nowenna prowadzona 

przez powyższe stany, 1700 – Eucharystia oprócz soboty – adoracja                         

i Nowenna od 700.  Podczas adoracji posługujemy w konfesjonale.  

Proszę, aby dzieci i młodzież szczególnie przygotowująca się do sakramentu 

bierzmowania w tych dniach im poświęconych skorzystali ze spowiedzi. Ten 

czas, mam nadzieję dla nas wszystkich bardzo owocny duchowo, będzie 

zarazem czasem rekolekcji adwentowych. Skorzystajmy zatem w większości 

ze spowiedzi adwentowej i świątecznej, przed Bożym Narodzeniem. Roraty 

adwentowe rozpoczniemy od 09.12.  

W tym tygodniu przypadają I Czwartek miesiąca; I Piątek miesiąca – do 

chorych ksiądz uda się na zaproszenie rodzin od godz. 1000; I Sobota 

miesiąca – adoracja od godz. 700 a od 730 Nowenna. 
 

Opłatki (tutaj na balustradzie) i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom (w zakrystii) są do nabycia – część dochodu przeznaczamy na 

świąteczną pomoc najuboższym. Proszę myślmy już o przynoszeniu 

produktów świątecznych w celu zrobienia paczek. Proszę o dyskretną 

informację o rodzinach potrzebujących. W zakrystii są kalendarze rolników.  
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Mk 13, 33-37 Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, 

kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który 

udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie                  

o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby 

czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie:                         

z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By 

niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, 

do wszystkich mówię: Czuwajcie!»   Oto słowo Pańskie. 

Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca 

nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Słowo Boże jest dosadnym 

komentarzem ludzkich postaw. Serce współczesnego człowieka jest tak 

znieprawione, że staje się nieczułe na Boże prawo. Człowiek sam ustanawia 

prawa życia i śmierci. Rezultat jest dramatyczny, bowiem niesie śmierć 

niewinnych istot. Próba zawalczenia o prawo do życia nienarodzonych, 

niesie niespotykaną dotychczas agresję wraz z atakiem na samego Boga                

i Jego kościół. To nie jest przenośnia, to się dzieje na naszych oczach. To 

jest klasyczna walka duchowa. Zły który nienawidzi Boga, nienawidzi 

człowieka. Może nas uratować tylko Niepokalana, która miażdży Jemu 

głowę. To Jej z pośród istot ludzkich najbardziej się obawia. Podejmij walkę.  

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 



 

 

Stosujmy się do rozporządzeń organów państwowych z 7 listopada które 

określiły liczbę uczestników zgromadzeń 1 os./15 m2. W naszym kościele 

może uczestniczyć w nabożeństwach - 64 osoby. Proszę pamiętajmy                 

o maseczkach i dystansie.  

Bóg zapłać I gr. z Zachełmia za troskę o kościół i ofiarę 200 zł. Msza św.              

w intencji tych Rodzin w środę. W sobotę zapraszam II gr. Rodzin                        

z Zachełmia.  

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę, piątek od 1500 - 1600. 

W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli                                           

+ Leszek Włodzimierz Garycki oraz dr Grzegorz Midak. 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 30/11 - 06/12/2020 

 

30/11/2020 Poniedziałek 

17:00 1. W int. ks. Proboszca i Andrzeja Grudzieckiego o Boże błog. 

                opiekę M. Najświętszej  z racji imienin od Jaworzanek. 

2. + Janiny Gębskiej z int. rodz. Religów i Stępniów. 

01/12/2020 Wtorek 

17:00 1. + Zofii w 5 rocz. śm. Julianny Wincentego Zagdan, Antoniny 

                Mazur, Heleny Pedryc. 

2. + Katarzyny Borowiec int. wnuka Roberta. 

02/12/2020 Środa 

17:00 

1. W int. Parafian o łaskę wiary i ochronę przed pandemią za przyczyną 

    M.B.N.P. 

2. O Boże błog. opiekę M.B.N.P. i moc Ducha Świętego dla ks. Proboszcza  

    z racji imienin int. Wspólnoty Odnowy w D.Ś. 

W int. rodz. z I gr. sprząt. z Zachełmia o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 

W int. Wspólnoty Odnowy w D.Ś. o odwagę ewangelizacji i posłuszeństwo 

Duchowi Świętemu. 

+ Elżbiety Wiktór z int. pracowników Lewiatana. 

+ Stanisławy Górzyńskiej int. rodz. Adamiec, Sieczka i Dziedzic. 

+ Janiny Gębskiej int. syna Grzegorza z rodz. 

+ Beaty Staniszewskiej int. Sióstr Róż. ze Ścięgien. 

+ Katarzyny Borowiec w 30 dniu od pogrzebu. 

+ Zenona Parkita w 30 dniu od pogrzebu. 

+ Stanisławy Korus int. córki Małgorzaty z mężem Dariuszem. 

+ Haliny Sęk int. córki Agnieszki i wnuczka Kacpra. 

+ Mariana Gosek int. siostry Haliny. 

+ Edwarda Kołda int. córki Wiesławy z mężem i dziećmi. 

+ Kazimiery Białek int. synów Zbigniewa i Jerzego. 

03/12/2020 Czwartek 

17:00 1. W int. Kapłanów z naszej parafii i o nowe powołania  

                 int Margaretek. 

2. + Józefa w 28 rocz. śm. Marianny Sabiny Czesława Dziedzic. 

04/12/2020 Piątek 

17:00 1. + Katarzyny Borowiec int. wnuka Rafała. 

2. + Barbary Dańczak. 

05/12/2020 Sobota 

08:00 1. + Doroty Działak z int. rodz. Jończyków. 

2. + Franciszka Genowefy Marcina Żołądek i zm. z rodz. Kostuchów. 

06/12/2020 II Niedziela Adwentu 

08:00 + Urszuli w 28 rocz. śm. Zdzisława Jana Stefanii Piskulak. 

10:00 

12:00 O zdrowie, Boże błog. opiekę M. Bożej i dary Ducha Świętego 

           dla Wiktorii w 17 rocz. ur. int. rodziców. 

16:00 + Karoliny Jana Kołda, Anny Jana Dulęba. 


