
       Ogłoszenia duszpasterskie 13.06.2021 r. 

Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Postępowanie 

według wiary, to sianie dobra, chociaż dzisiaj nie widzimy owoców, trzeba 

mieć w świadomości tą zasadę: co posiejesz, to zbierzesz, potrzeba abyśmy 

wytrwale czynili miłość dnia codziennego. Mówi dzisiaj św. Paweł: 

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy 

otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. To jest dalsza 

perspektywa finału naszego życia, ale jest przecież prawidłowość 

codzienności, czynisz dobro, ono wraca do Ciebie, czynisz zło, ono również 

wraca do Ciebie. Jak mówi nasz Pan: Wszystko więc, co byście chcieli, żeby 

wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! 
 
Bóg zapłać za obecność i modlitwę na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, 

Dziękuję Sołtysom sołectwa Zagnańsk i Chrusty i zaangażowanym 

Parafianom tych Sołectw, służbie liturgicznej, Panom z asysty liturgicznej, 

Paniom z Żywego Różańca, Dzieciom sypiącym kwiaty i ich Rodzicom. Bóg 

zapłać za ofiary – msze św. za Was wyznaczymy po następnej niedzieli. 
 

W środę 16.06 święto naszej parafii – sakrament bierzmowania o godz. 1800. 

Młodzieży sakramentu udzieli, ks. Biskup Jan Piotrowski – Pasterz Diecezji. 

Proszę gorąco całą społeczność parafii o modlitwę za młodych. 
 
Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 z możliwością 

spowiedzi z wyjątkiem środy. 

Bóg zapłać rodz. II gr. z Jaworzy za troskę o kościół i ofiarę 180 zł. Msza 

św. w int. tych Rodzin w poniedziałek o godz. 1800. W sobotę zapraszam III 

gr. Rodzin z Jaworza. 
 
Spowiedź młodzieży i ich bliskich we wtorek od godz. 1630. Niestety do 

pielęgnacji terenów zielonych przyszło tylko 2 Ojców na 25 kandydatów,  

zapraszam pozostałych w poniedziałek, można do południa lub po południu. 
 
W związku z bierzmowaniem 16 czerwca - środa, intencje mszalne ze środy są 

przeniesione na 14 czerwca – poniedziałek. 
 
Po raz czterdziesty na szlak pątniczy wyruszy Kielecka Piesza Pielgrzymka. 

Pielgrzymi będą mogli przebyć całą trasę z Wiślicy przez Pińczów, Kielce na Jasną 

Górę. Zapisy potrwają od 15 czerwca do 5 lipca i będą odbywały się tylko                        

i wyłącznie ON-line – szczegóły:www.pielgrzymka.kielce.pl. 
 
Dyspensa zwalniająca z uczestnictwa we mszy św. zniesiona od 20.06. br. 
 
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszły + Adamiec Stanisława i Moćko Marianna              

z Gruszki. 

 
 
 

      

          

          

          

    

 

INFORMATOR PARAFIALNY 13 CZERWCA 2021 R. 

    IEDZIELNIK 

 

Mk 4, 26-34 

Przypowieść o ziarnku gorczycy 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus mówił do tłumów: 

 

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił                 

w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, 

sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem 

kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza 

sierp, bo pora już na żniwo». 

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej 

przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je 

wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz 

wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie 

gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». 

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć.             

A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko 

swoim uczniom. 

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 

http://www.pielgrzymka.kielce.pl/


 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 14 - 20/06/2021 

 

14/06/2021 Poniedziałek 

18:00 

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

W 30 rocz. święceń ks. Proboszcza w podziękowaniu za dar kapłańskich               

z prośbą o moc Ducha Świętego i opiekę M.B. 

O Boże błog. potrzebne łaski dla Elizy w 25 rocz. ur. i opiekę M.B. dla jej 

rodziców. 

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

+ Janiny Tadeusza Jończyk int. brata Tadeusza z rodz.  

+ Kazimierza Wawrzeńczyk int. rodz. Kołda 

+ Mariana Zychowicz int. Stefanii i rodz. Blońskich 

+ Heleny Mieczysława Stefanii Tadeusza Kazimierza Ryng. 

+ Teresy Rasztabiga int. Janystów i Kwiatków. 

+ Janusza Machura int. sąsiadów. 

+ Stanisława Król int. Mirosławy Skupczyk z rodz.  

+ Romana Cieślak int. mieszk. Chrustów. 

+ Witolda Starz int. sąsiadów Kopeć, Cieślik, Młodawskich. 

+ Leszka Zimnickiego int. mieszk. Wrzosów. 

+ Henryka Zenona Siewierskich i zm. z rodz.  Sarwickich. 

+ Janiny Jaros int. mieszk. Chrustów. 

+ Marianny Bronisława Andrzeja Fydrych, Pauliny Franciszka Kowalskich. 

+ Stanisława Zagnańskiego w 1 rocz. śm. 

 

15/06/2021 Wtorek 

18:00 

+ Krystyny Antoniego Wawszczak. 
 

16/06/2021 Środa 

18:00 

1. W int. młodzieży bierzmowanej o łaskę otwarcia serc na moc Ducha 

Świętego. 

2. W int. Parafian o Boże błog. i wierność łasce chrztu św. 

 

17/06/2021 Czwartek 

18:00 

1. W 20 rocz. ur. Neli z prośbą o Boże błog. i dary Ducha Świętego int. 

rodziców. 

2. + Kazimierza Wawrzeńczyk int. rodz. Liwocha ze Ścięgien. 

 

18/06/2021 Piątek 

18:00 

1. + Teresy Rasztabiga int. Grażyny Kubiś. 

2. + Kazimierza Wawrzeńczyk int. rodz.  Chłopek, Snoch, Kołdów i Karcz. 

 

19/06/2021 Sobota 

08:00 

1. + Henryka Adamiec int. szwagierki Zdzisławy z rodz. 

2. + Kazimierza Wawrzeńczyk int. rodz.  int. rodz. Materków. 

16:00 

Ślubna Bartosza Jończyk i Amelii Ślewa. 

 

20/06/2021 XII Niedziela Zwykła 

08:00 

+ Mariana Słoka w 24 rocz. śm. Wiesława Wierzbickiego w 25 rocz. śm. 

10:00 

+ Franciszki Stanisława Marianny w 16 rocz. śm. Wojdył. 

12:00 

+ Jana Janiny Kołda, Wandy Adamiec. 

16:00 

+ Stefana Kozioł z racji Dnia Ojca. 

 


