
       

 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 23.05.2021 r. 
 
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy 

zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Żyjąc             

w świecie dramatycznego zamieszania, potrzeba nam pewnej busoli, którą 

dla ludzi wiary jest Słowo Boże. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby nas 

prowadził do pełni Prawdy, która jest w Bogu, którą On sam jest. Jezus 

mówi o sobie, Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Potrzeba nam 

Pocieszyciela, aby nas utulił w Ojcowskim sercu Boga. Prośmy żarliwie                 

i wytrwale o Jego moc. Zapraszam dzisiaj na wieczór Uwielbienia                        

i Uzdrowienia po mszy św. o 1600 – będzie to wyjątkowe doświadczenie. 
 
Wczoraj pożegnaliśmy obraz św. Józefa. Dziękuję Wszystkim, którzy 

skorzystali z tego czasu łaski i uczestniczyli w liturgii poprzez dar osobistej 

modlitwy. Do zakończenia Roku św. Józefa, figura przedstawiająca postać 

Opiekuna Świętej Rodziny, będzie nam towarzyszyła w bocznym ołtarzu. 

Pamiętajmy o darze odpustu zupełnego związanego z tym rokiem.  
 
Również wczoraj świętowaliśmy Pierwszą Komunię św. Dziękuję                    

ks. Markowi, który włożył dużo serca i trudu w przygotowanie dzieci. 

Dziękuję Rodzicom, za dar wychowania katolickiego Waszych dzieci                     

i zaangażowanie w przygotowanie kościoła i otoczenia. Dziękuję za dar 

finansowy na zakup wyposażenia do kościoła. Poinformuję o zakupie daru. 

Od niedzieli do soboty dzieci będą uczestniczyły w Białym Tygodniu.  
 
Dzieci kl. IV swoją rocznicę I komunii św. będą miały w następną niedzielę 

30.05. o godz. 1000. Przygotowanie tych dzieci wraz z Rodzicami we wtorek                     

o godz. 1845 po mszy św. 
 
Bóg zapłać rodz. z ul. Turystycznej za ofiarę 60 zł. Msza św. w int. tych               

w środę o godz. 1800.  W sobotę zapraszam pozostałe rodz. III i IV gr.  
 
12 czerwca zapraszam na pielgrzymkę Apostolstwa Margaretka do Kalwarii 

Zebrzydowskiej. Zapisy i szczegółowe informacje w zakrystii i kancelarii.   
 
Niestety zmuszony jestem po raz kolejny odwołać pielgrzymkę do 

Medjugorie. Kolejny termin to 04.09 – 11.09. 2021 r. Mam nadzieję, że tym 

razem wyjazd dojdzie do skutku.   

Boże Ciało 03.06.2021 r. będziemy świętować w tym roku podobnie jak            

w ubiegłym. Ołtarze na Jaworzu, Gruszce, Zachełmiu i Belnie.         
 
 

 

      

          

          

          

    

 

INFORMATOR PARAFIALNY 23 MAJA 2021 R.  

   IEDZIELNIK 

 

J 15, 26-27; 16, 12-15 

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który 

od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo 

jesteście ze Mną od początku. 

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy 

zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie 

będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi 

wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie              

i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że 

z mojego weźmie i wam objawi». 

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. 24 - 30/05/2021 

 

24/05/2021 Poniedziałek 

18:00 + Janiny Kopeć - gregorianka. 

 

25/05/2021 Wtorek 

18:00 1. Za Maję Kosałka z racji przyjęcia I Komunii św. int. babci Krysi.  

          2. + Janiny Kopeć - gregorianka. 

 

26/05/2021 Środa 

18:00 1. W int. Parafian w dzięk. za wszelkie łaski i o umocnienie wiary. 

2. + Janiny Kopeć - gregorianka. 

+ Włodzimierza Garyckiego int. Bernadetty Zelek z Krakowa. 

+ Stefanii Rajczyk int. brata Jana z żoną. 

+ Janiny Tadeusza Jończyk int. brata Zygmunta z rodz. 

+ Anieli Zielińskiej w 15 rocz. śm. int. wnuczki Marty z rodz. 

+ Kazimierza Wawrzeńczyk int. wnuczki Magdaleny z mężem. 

+ Kazimierza Bracha int. rodz. Fafarów. 

+ Mariana Zychowicz int. Wiktora z rodz. 

+ Bartłomieja Krawiec. 

+ Mieczysława Ryng int. firmy Energia Polska. 

+ Teresy Rasztabiga int. szwagra z rodz. 

+ Janusza Machura int. siostry Bogusławy z rodz. 

+ Stanisława i Stefanii Król i nt. rodz. Wawrzeńczyków, Kmieciów  

    i Wójcików. 

+ Romana Cieślak int. rodz. Wawszczak i Barucha. 

+ Witolda Starz int. rodz. Błońskich i Wrona. 

+ Pawła Najberg int. chrzestnej z rodz. 

+ Zofii Barucha int. rodz. Dziwoń i Barańskich. 

+ Leszka Zimnickiego w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Rafała Tkacz int siostry Izabeli z rodz. 

+ Ewy Bromblik int. Jagody. 

+ Kazimiery Gareckiej int. sąsiadów z Jaworzy. 

+ Czesława Adamiec int. sąsiadów. 

+ Janiny Jaros int. Apostolatu Margaretka. 

 

27/05/2021 Czwartek 

18:00 1. + Janiny Kopeć - gregorianka. 

2. + Kazimierza Wawrzeńczyk int. Leszka i Beaty 

. 

28/05/2021 Piątek 

18:00 1. + Janiny Kopeć - gregorianka. 

2. + Kazimiery Władysława Tkacz. 

 

29/05/2021 Sobota 

08:00 1. + Janiny Kopeć - gregorianka. 

2. + Kazimierza Wawrzeńczyk int. Marysi. 

 

30/05/2021 Niedziela Trójcy Przenajświętszej 

08:00 O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Beaty z okazji ur. i opiekę Matki 

Najświętszej dla męża i dzieci. 

10:00 1. W int. dzieci przeżywających rocz. I Komunii św. i ich rodzin. 

2. + Janiny Kopeć - gregorianka. 

12:00 Dziękczynna w 18 rocz. święceń ks. Dariusza Jarosa i ks. Sylwestra 

Piwowara z int. Apostolatu Margaretka. 

16:00 + Mariana Chutnik w kolejną rocz. śm. i zm. z rodz. Skrucha. 

 


