
       Ogłoszenia duszpasterskie 06.06.2021 r. 

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia. Dlaczego ważna jest pamięć o naszym 

Panu pełnym miłosierdzia. Bowiem grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jest 

odrzuceniem miłosierdzia Bożego. Naturalną postawą człowieka po popełnieniu 

grzechu, jest chęć ukrycia się. Pan Bóg zawołał na (Adama) «Gdzie jesteś?» On 

odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem 

nagi i ukryłem się». Grzech niejako nas obnaża. Spycha nas z drogi życia, zamyka 

w sobie. Tylko Boże miłosierdzie może nas przywrócić do życia w pełni. Dlatego 

Jezus mówi nam po raz kolejny, że Jego braćmi i siostrami są ci, którzy słuchają 

Słowo Boże i je wypełniają. Słowo o nieskończonym Bożym miłosierdziu i naszej 

godności w Bogu. Słowo o wyjątkowej miłości naszego TATUSIA,ABBA OJCZE 
 
Bóg zapłać za wspólne celebrowanie i przeżycie Uroczystości Bożego Ciała, za 

Waszą liczną obecność, modlitwę i ofiarę. Szczególnie dziękuję Sołtysom                         

i zaangażowanym mieszkańcom Sołectw. Druhom Strażakom, Rycerzom Kolumba, 

p. Pawłowi – organiście, p. Markowi Pawlikowi – fotografowi (zdjęcia będą na 

stronie od czwartku) służbie liturgicznej, Paniom z Żywego Różańca, Dzieciom 

sypiącym kwiaty i ich Rodzicom. 
 
W tym tygodniu w liturgii: 

Czwartek 10.06 – zakończenie Oktawy Bożego Ciała 

Piątek 11.06 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Sobota 12.06 – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 

Na zakończenie Oktawy Boże Ciała 10.06.2020 – proszę o przygotowanie przy 

kościele 2 ołtarzy sołectwo Zagnańsk, sołectwo Chrusty. Proszę o udział w procesji 

panów z chorągwiami i baldachimem, panie z Róż. Różańcowych, dzieci sypiące 

kwiaty i Waszą obecność.  Poświęcenie pól po liturgii o godz. 2005 – Ścięgna 39 

oraz 2020 – Barcza14A.  
 
W niedzielę 13.06 o godz. 2000 msza św. z nabożeństwem Fatimskim, nie ma mszy 

św. o 1600. Zapraszam na tą piękną wieczorną liturgię ze świecami.                                
 
Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 z możliwością 

spowiedzi. W czerwcu nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Bóg zapłać rodz. I gr. z Jaworzy za troskę o kościół i ofiarę 270 zł. Msza św. w int. 

tych Rodzin w środę o godz. 1800.  W sobotę zapraszam II gr. Rodzin z Jaworza. 
 
Ks. Marek zaprasza we wtorek po mszy św. kandydatów do bierzmowania                     

- obecność obowiązkowa!!! Ojców kandydatów zapraszam w sobotę do koszenia 

trawy wokół kościoła i na wzgórzu kościelnym. 
 
W związku z bierzmowaniem 16 czerwca - środa, intencje mszalne ze środy będą 

przeniesione na 14 czerwca – poniedziałek – proszę o poinformowanie 

zainteresowane osoby. 

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł + Wójcik Zygmunt ze Ścięgien. 
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Słowa Ewangelii według Świętego Marka - Mk 3, 20-35 

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że 

nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby 

Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». A uczeni               

w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą 

władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich do siebie            

i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli 

jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się 

ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się 

ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie 

może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza             

i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom 

jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, 

których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak 

zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz 

winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego». 

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po 

Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu 

powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». 

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» 

I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi 

bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». 

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. 07 - 13/06/2021 

07/06/2021 Poniedziałek 

18:00 + Kazimierza Wawrzeńczyk int. wnuczka Łukasza. 

08/06/2021 Wtorek 

18:00 1. + Szymona Garyckiego w 7 rocz. śm. int. rodziców. 

2. + Kazimierza Wawrzeńczyk int. synowej Małgorzaty i wnuczki Nikoli. 

09/06/2021 Środa 

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

2. W int. rodz. I gr. z Jaworzy o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 

W 93 rocz. ur. Mieczysławy Kopeć o Boże błog. zdrowie i opiekę M. Bożej. 

W 60 rocz. ur. Grażyny dzięk. za otrzymane łaski, o Boże blog. opiekę M. Naj. i dar zdrowia, int. 

córek. 

W 19 rocz. ur. Magdaleny dzięk. za otrzymane łaski, o Boże blog. moc Ducha Świętego, opiekę M. 

Naj. i dar zdrowia, int. rodziców. 

O Boże błog. opiekę M. Naj. dla Heleny i Jana i udaną operację. 

+ Janiny Tadeusza Jończyk int. rodz. Adamczyków ze Ścięgien. 

+ Kazimierza Wawrzeńczyk int. Zdzisława z rodz. 

+ Mariana Zychowicz int. rodz. Niźników. 

+ Janusza Machura int. rodz. Tkaczów i Hajduków. 

+ Stanisława Stefanii Król int. rodz. Bętkowskich. 

+ Romana Cieślak int. mieszk. Chrustów. 

+ Stanisława Dziedzic z racji urodz. i imienin. 

+ Witolda Starz int. mieszk. Ścięgien. 

+ Leszka Zimnickiego int. mieszk. Wrzosów. 

+ Rafała Tkacz w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Ewy Bromblik z int. Grona Nauczycielskiego i prac. SP 1 Zagnańsk. 

+ Kazimiery Gareckiej int. Mieczysławy Dziedzic. 

+ Marianny Stefana Mieczysława Adamiec. 

+ Kazimiery Gadeckiej, Tomasza Gosek. 

+ Czesława Adamiec int. sąsiadów Wawrzeńczyków. 

+ Janiny Jaros int. sąsiadów. 

+ Mariana Adamiec int. siostry Rozalii. 

+ Józefa Jasek w 2 rocz. śm. int. żony z dziećmi i ich rodz. 

+ Julii Stanisława Jończyk, Stanisławy Dionizego Stanisława Fąfara. 

+ Stefanii Rajczyk int. Kopciów i Matysków. 

+ Stefanii Jana Urszuli Zdzisława Piskulak. 

+ Lucji Władysława Czesława Janik. 

10/06/2021 Czwartek 

18:00 1. + Kazimierza Wawrzeńczyk int. Tomasza Fąfary z rodz. 

2. + Stefanii Adamiec int. Janusza i Barbary Sot. 

11/06/2021 Piątek 

18:00 1. + Kazimierza Wawrzeńczyk int. rodz. Bałchanowskich i Chłopek. 

2. + Stefanii Adamiec int. Ani i Mariusza. 

12/06/2021 Sobota 

08:00 1. + Kazimierza Wawrzeńczyk int. Kazimierza Chłopek z rodz. 

2. + Teresy Rasztabiga int. rodz. Bałchanowskich i Chłopek. 

13/06/2021 XI Niedziela Zwykła 

08:00 + Elżbiety Grochowskiej Górzyńskiej w 5 rocz. śm. int. rodziców. 

10:00 O Boże błog. dary Ducha Świętego dla młodzieży z racji rocznicy przyjęcia sakramentu 

Bierzmowania. 

12:00 O Boże błog. moc Ducha Świętego, potrzebne łaski i dar zdrowia, dla Wiesławy z racji 

urodzin. 

20:00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne int. sióstr Róż. ze Ścięgien. 

O Boże błog. potrzebne łaski, opiekę M. Bożej i dar zdrowia dla Mateusza i Sióstr Róż. z Zachełmia. 

Do Serca P. J. i M. B. F. o łaski Ducha Św. i dar zdrowia dla ks. Andrzeja i ks. Marka int. Sióstr Róż.   

z Zachełmia. 

O Boże błog. dary Ducha Św. i dar zdrowia dla naszych księży int. Sióstr. Róż. z Lekomina, zam.              

J. Bracha. 

W 60 rocz. ur. Grażyny dzięk. za otrzymane łaski, o moc Ducha Św. opiekę M.B.F. i dar zdrowia. 

+ Mariana Gosek int. mieszk. Chrustów. 

+ Jana Krzysztofa Wałek. 

+ Grzegorza Midak int. mieszk. Os. Wrzosy. 

+ Włodzimierza Garyckiego int. Henryka Gareckiego z rodz. 

+ Lecha Ślewa w 17 rocz. śm. int. żony i dzieci. 

+ Franciszki Antoniego Stanisława Chłopek. 

+ Janiny Garyckiej int. Henryka Gareckiego. 

+ Janiny Tadeusza Jończyk int. Dyrekcji i prac. Poczty Polskiej w Kielcach. 

+ Czesława Górzyńskiego int. mieszk. ul. Wrzosowej. 

+ Marii Oszczepalskiej int. koleżanki Miry z mężem. 

+ Stefanii Adamiec int. mieszk. Barczy. 

+ Stanisława Król int. chrześnicy Kazimiery Gajda. 

+ Romana Cieślak int. syna Marka z rodz. 

+ Marianny Orzechowskiej int. Sióstr Róż. z Zachełmia. 

+ Witolda Starz int. rodz. Tuz. 

+ Pawła Najberg int. Jurka z rodz. 

+ Jerzego Paryska int. żony i córki. 

+ Ewy Bromblik int. mieszk. Chrustów. 

+ Kazimiery Gareckiej int. Wójta i prac. U. G. w Zagnańsku. 

+ Rafała Tkacz int. Zarządu i prac. firmy Sikora&Sikora. 

+ Czesława Adamiec od uczest. pogrzebu w 30 dniu. 

+ Janiny Jaros w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Marka Stanisława Lutek, Barbary Jana Chłopek. 

+ Zygmunta Wójcik int. mieszk. Ścięgien. 

+ Bronisława Kołda w 21 rocz. śm. Janiny Józefa Janik, Barbary Staniszewskiej. 

 


