
 

 

II Niedziela Zwykła 17.01.2021 

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego 

Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Jan Chrzciciel – największy z proroków 

– nie stawał w centrum głoszonego słowa, ale niósł w sobie wielkie 

pragnienie spotkania Mesjasza – Baranka Bożego i doprowadzenie swoich 

uczniów do osobistego pójścia za Jezusem. Jezus na pytanie o zamieszkanie, 

zachęca uczniów, by sami zobaczyli i weszli w osobistą relację z Nim. 

Zaprosić kogoś do najintymniejszej przestrzeni swojego życia, to pozwolić 

mu, aby doświadczył bliskości i serca zapraszającego. Takie wejście                 

w relacje z Jezusem, zaowocowało tym, że uczniowie, już na zawsze z Nim 

zostali. Bowiem On, znając przyszłość Szymona, nie przekreślał jego osoby, 

ale zmieniając mu imię na Kefas – Piotr, zdecydował, że na tym kruchym 

człowieku, zamierza zbudować swój kościół, którego bramy piekielne, nie 

przemogą. Także i Ty jesteś zaproszony do tej wyjątkowej relacji z Jezusem. 

Dzisiaj przeżywamy Dzień Seminaryjny. Dziękuję za głoszone słowo, przez 

braci kleryków, ich modlitwę za naszą parafię i Waszą życzliwość wobec, 

naszej uczelni kształtującej serca i umysły młodych, którzy pragną na 

zawsze zamieszkać z Jezusem. 

Zgodnie z komunikatem ks. Biskupa Ordynariusza, niedziela 24 stycznia 

br. będzie w naszej diecezji „Dniem solidarności z Chorwacją”.  
 

Od poniedziałku do piątku Adoracja N.S. od godz. 1600 – spowiadamy. 

Bóg zapłać za postawę wiary mieszkańców Oś. Wrzosy, Belna, Chrust                     

i Laskowej za obecność na mszy św. z błogosławieństwem dla ich rodzin.  

W tym tygodniu zapraszamy do kościoła na godz. 1700.                                                                                                                                   

ul. Wrzosowa 18.01.2021 – Pn. 17.00 

Gruszka nr – parzyste 19.01.2021 – Wt. 17.00 

Gruszka nr – nieparzyste/Urocza, Srebrna i Złota 20.01.2021 – Śr. 17.00 

Jaworze nr 1 – 45 21.01.2021 – Czw. 17.00 

Jaworze nr 46 do końca 22.01.2020 – Pt. 17.00 

 

       

          

          

          

          

     

  INFORMATOR PARAFIALNY 17 STYCZNIA 2021 R. 

     IEDZIELNIK 

 

J 1, 35-42 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego 

Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił,              

i poszli za Jezusem. 

Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: 

«Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: 

Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie,                            

a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali             

u Niego. 

Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od 

Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw 

swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: 

Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. 

A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty 

będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr. 

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 



 

 

Po mszy św. indywidualne błogosławieństwo rodzin i wręczenie pamiątek 

kolędowych. Bardzo proszę o pomoc w transporcie Waszym 

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

 

Bóg zapłać Rodzinom VII gr. z Zachełmia za troskę o kościół i ofiarę 290 zł. 

W sobotę zapraszam VIII gr. z Zachełmia.  

Wychowawczynie klubu Wolna Strefa zapraszają młodych od poniedziałku 

do piątku w godz. 1300 - 1900, informacje szczegółowe na Facebooku klubu.   

Z naszej wspólnoty odeszła Bronisława Religa z Gruszki.   

      

                          INTENCJE MSZY ŚW. 18 - 24/01/2021 

18/01/2021 Poniedziałek 

07:00 1. + Katarzyny Borowiec - gregorianka. 

2. + Grzegorza Midak int. cioci Hani Karcz z rodz. 

17:00 W int. mieszkańców z ul. Wrzosowej. 

19/01/2021 Wtorek 

07:00 + Katarzyny Borowiec - gregorianka. 

17:00 W int. mieszkańców z Gruszki nr - parzyste. 

20/01/2021 Środa 

17:00 1. O Boże błog. dla mieszk. Gruszki nr - nieparzyste oraz ul. Uroczej, 

   Srebrnej i Złotej. 

2. O Boże błog. zdrowie, potrzebne łaski, opiekę M. Bożej dla Patrycji Hanny  

    Artura Marcina Grzegorza Danieli z int. Grażyny Górzyńskiej. 

+ Katarzyny Borowiec - gregorianka. 

+ Stanisławy Korus int. Rozalii Orzechowskiej. 

+ Zenona Parkita z int. Zdzisławy Zagdan z rodz. 

+ Haliny Sęk z int. mieszk. Oś. Wrzosy. 

+ Edwarda Kołda int. Zuzanny Konopka. 

+ Włodzimierza Garyckiego od uczestników pogrzebu z Zachełmia. 

+ Anieli Kurek z int. rodz. Skowronów i Śliwińskich. 

+ Mieczysławy Bernatek int. syna Krzysztofa z rodz. 

+ Janiny Garyckiej int. synowej Grażyny i wnucząt Moniki i Łukasza. 

+ Mariana Gosek int. córki Lucyny z rodz. 

+ Janiny Tadeusza Jończyk int. sąsiadów ze Ścięgien. 

+ Marka Kiwiorskiego int. Jacka Henryki i Mirka z rodz. 

+ Edwarda Kułak int. córki Małgorzaty z rodz. 

+ Zofii Borek int. mieszk. Chrustów. 

+ Wojciecha Januszowskiego int. Grona Pedag. i prac. Zespołu Placówek 

   Integracyjnych w Micigoździe. 

+ Stefanii Rajczyk int. męża Ireneusza. 

+ Jerzego w 11 rocz. śm. Stefana Karcz w 100 rocz. ur. i 40 rocz. śm. int. rodziny. 

+ Władysławy Korus w 8 rocz. śm. i zm. z rodz. Korusów, Habów i Górzyńskich. 

+ Bronisławy Rasztabiga int. Jana Adamiec z żoną i Andrzeja Adamiec z rodz. 

+ Stefana w 21 rocz. śm. Janiny Kopeć. 

21/01/2021 Czwartek 

07:00 + Katarzyny Borowiec - gregorianka. 

17:00 W int. mieszkańców Jaworza nr 1 - 45. 

22/01/2021 Piątek 

07:00 1.+ Katarzyny Borowiec - gregorianka. 

2.+ Grzegorza Midak int. brata Wojciecha z rodz. 

17:00 W int. mieszk. Jaworza od nr 46 do końca. 

23/01/2021 Sobota 

08:00 1. + Katarzyny Borowiec - gregorianka. 

2. + Mariana Gosek int. rodz. Węglarczyków i Zapałów. 

24/01/2021 III Niedziela Zwykła 

08:00 + Katarzyny Borowiec - gregorianka. 

10:00 + Bożeny Nyga w 3 rocz. śm. 

12:00 + Eugeniusza Barucha w 1 rocz. śm. 

16:00 + Stefana Kozieł z racji Dnia Dziadka. 


