
        

 

  IV Niedziela Wielkanocna 25.04.2021 r. 

 

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.. 

Cena miłości – oddać życie. My nie musimy składać takiej ofiary, ale jednak 

życie codzienne wymaga od nas poświęcenia, aby mogło przynieść owoce. 

Potrzeba zaprzeć się samego siebie, swoich racji, swojego interesu                         

i wygodnictwa, aby życie miało sens. Jeżeli człowiek nie zrozumie, że to co 

kosztuje, szczególnie w ofierze z samego siebie, czyni nasze życie 

wartościowe i pełne, to wówczas będzie frustracja i wieczne niezadowolenie.  
 
 

Przypominam, że dzisiaj po mszy św. o godz. 1600 wraz z Odnową w Duchu 

Świętym zapraszamy na wieczór uwielbienia i uzdrowienia. Proszę aby 

uczestniczyła młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, 

pragniemy szczególnie młodych i ich rodziny objąć modlitwą. 

 

Od poniedziałku do piątku od godz. 1600 codziennie, jest wystawiany 

Najświętszy Sakrament do osobistej adoracji – kapłan w tym czasie 

posługuje w konfesjonale. 
 
W I sobotę m-ca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 700. 
 
Przypominam o wyrzucaniu do kontenerów przy cmentarzu tylko śmieci              

z grobów, których nie jesteśmy w stanie zabrać do domu. W przypadku 

podrzucania śmieci innych z poza cmentarza, będę obciążał sprawców 

kosztami wywozu śmieci. Taki fakt miał miejsce, zidentyfikowaliśmy 

sprawców, którzy podrzucili śmieci i podjąłem stosowne kroki.  

 

Bóg zapłać Rodzinom I gr. z ul. Wrzosowej za troskę o kościół i ofiarę 145 

zł.  W sobotę rano zapraszam II gr. z ul. Wrzosowej. Msza św. w int. I gr.                    

w środę o godz. 1700.                      

 

Ks. Marek zaprasza kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami              

w następną niedzielę. Po mszy św. o godz. 1000 będzie spotkanie. 

 

Z wspólnoty parafialnej odszedł: + Jerzy Moskal z Lekomina. 

 

 

 

      

          

          

          

    

 

INFORMATOR PARAFIALNY 25 KWIETNIA 2021 R. 

    IEDZIELNIK 

 

Jezus jest dobrym pasterzem 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana   J 10, 11-18 

Jezus powiedział: 

 

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 

Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, 

widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa                  

i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na 

owcach. 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 

podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. 

Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić,    

i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. 

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. 

Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać                

i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». 

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 



 

INTENCJE MSZY ŚW. 26/4 - 02/05/2021 

 

26/04/2021 Poniedziałek 

17:00 + Mariana Gosek - gregorianka. 

 

27/04/2021 Wtorek 

17:00 1. + Mariana Gosek - gregorianka. 

2. + Wandy Starz int. rodz. Wronów i Błońskich. 

 

28/04/2021 Środa 

17:00 1. W int. Parafian w dzięk. za wszelkie łaski i o umocnienie wiary. 

2. O Boże błog.dar zdrowia dla Patrycji Hanny Marcina Artura 

   Grzegorza i Danieli int. Grażyny Górzyńskiej. 

O Boże błog. zdrowie i potrzebne łaski dla Tomasza Skowron. 

O Boże błog. dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i dar zdrowia 

dla Michała z racji ur. 

+ Mariana Gosek - gregorianka. 

+ Stanisławy 6 rocz. śm. Mieczysława Błońskich i zm. z rodz. Błońskich  

   i Brachów. 

+ Mieczysławy Bernatek int. Mieczysława i Elżbiety Lisowskich. 

+ Grzegorza Midak int. rodz. Gareckich. 

+ Janiny Tadeusza Jończyk int. siostry Gieni z rodz. 

+ Stefanii Rajczyk int. rodz. Piwowarczyków. 

+ Kazimierza Wawrzeńczyk int. wnuka Jakuba z rodz. 

+ Czesława Górzyńskiego int. mieszk. ul. Wrzosowej. 

+ Wandy Starz int. rodz. Starzów. 

+ Krzysztof Bracha int. rodz. Brachów i Zagdan. 

+ Marii Oszczepalskiej int. sąsiadów z Chrustów. 

+ Mariana Zychowicz int. Elizy z rodz. 

+ Mieczysława Ryng int. sąsiadów z ul. Turystycznej. 

+ Henryka Klimek int. Eugeniusza Chrabąszcz. 

+ Teresy Rasztabiga w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

 

 

+ Janusza Machura w 30 dniu od pogrzebu. 

+ Stanisława Król int. siostry Celiny z córką Aliną z rodz. 

+ Marianny Orzechowskiej int. siostrzeńca Andrzeja z rodz. 

+ Romana Cieślak int. społeczności Z.Sz. Podstawowych i Przedszkola  

    nr 2 w Zagnańsku. 

+ Pawła Najberg int. córki Magdaleny i syna Kacpra. 

+ Witolda Starz int. córki Renaty z mężem. 

+ Kazimiery Górzyńskiej w 7 rocz. śm. int. męża i córek. 

 

29/04/2021 Czwartek 

17:00 + Mariana Gosek - gregorianka. 

 

30/04/2021 Piątek 

17:00 1. + Mariana Gosek - gregorianka 

2. O Boże błog. zdrowie i potrzebne łaski dla Klaudii z racji 13 ur. 

    Sandry w 7 ur. i Gabrysia w 2 ur. 

 

01/05/2021 Sobota 

08:00 1. + Janiny Kopeć - gregorianka 

2. + Stanisławy Władysława Wrona 

 

02/05/2021 V Niedziela Wielkanocna 

08:00 + Stanisława Stanisławy Żołądek, Jadwigi Kamila Kwapisz. 

10:00 + Eugeniusza Barucha. 

12:00 + Mieczysława, Mirosława Orzechowskich int. rodz. Orzechowskich. 

16:00 + Janiny Kopeć - gregorianka 

 


