
 

Ogłoszenia duszpasterskie 01.08.2021 r. 

 

Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, 

nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie». 

Współczesny człowiek ma ogromne łaknienie: uznania, potwierdzenia 

własnej wartości, zrozumienia, wysłuchania, MIŁOŚCI !!! Nikt tego 

człowiekowi nie da, nie zaspokoi, nie da potwierdzenia, jak tylko Jezus. 

Inaczej będzie miotanie się i nieustanne rozdarcie. W którym będzie ranił 

siebie i innych wokoło. Jezus mówi przyjdźcie do Mnie, którzy utrudzeni              

i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię. Codziennie czekam na was w moim 

sakramencie miłości, po to zamieszkałem w świątyniach uczynionych ludzką 

ręką, aby być dla was. PRZYJDŹ. 

W tym tygodniu I Czwartek – koronka do Krwi Chrystusa; I Piątek                  

– ksiądz do chorych uda się 10.08 we wtorek; I Sobota – adoracji rano nie 

będzie ze względu modlitewne czuwanie dziękczynno – błagalne                         

w intencji Ojczyzny i parafii w piątek 06.08 od godz. 2100 do godz. 2400.  

W tym tygodniu wspominamy: w środę św. Jana Marii Vianeya – patrona 

proboszczów, proszę o modlitwę; w piątek święto Przemienia Pańskiego. 
 
Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 z możliwością 

spowiedzi z wyjątkiem soboty. 
 
Z racji św. Krzysztofa, zebraliśmy 2290 zł. na rzecz zakupienia samochodu 

dla misjonarza, który wraca na misję do Kazachstanu. Bóg zapłać. 
 
Bóg zapłać rodz. III gr. z Chrustów za troskę o kościół i ofiarę 200 zł. Msza 

św.    w int. tych rodzin w środę 04.08. o godz. 1800. W sobotę zapraszam IV 

gr. rodzin z Chrustów. 
 
Kancelaria parafialna w czasie wakacyjnym czynna w poniedziałki i piątki 

od godz. 1500 – 1630. 

Zapraszam na krótkie spotkanie Rady Parafialnej w poniedziałek po mszy 

św. ok. 1830. 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła + Zofia Linek z ul. Turystycznej. 

 

 

 
 
 
     

          

          

          

    

 

 

 

INFORMATOR PARAFIALNY 1 SIERPNIA 2021 R.  

   IEDZIELNIK 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana   J 6, 24-35 

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego 

uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy 

zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu 

przybyłeś?» W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że 

jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale             

o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to 

bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do Niego: 

«Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?» Jezus, 

odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli 

w Tego, którego On posłał». Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, 

abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli 

mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”». Rzekł 

do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam 

chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. 

Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje 

światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!» 

Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, 

nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie». 

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. 02 - 08/08/2021 
 

02/08/2021 Poniedziałek 

18:00 

+ Bogdana Wróbel w 18 rocz. śm. int. rodziny. 

 

03/08/2021 Wtorek 

18:00 

+ Teresy Rasztabiga int. rodz. Plechów i Rabajczyków. 

 

04/08/2021 Środa 

18:00 

W int. Parafian o Boże błog. opiekę Matki Bożeji i dar wiary. 

O Boże błog. i łaskę wiary dla Moniki - int. mamy. 

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej w int. rodz. III gr. z Chrust.  

+ Janiny Tadeusza Jończyk int. rodz. Kowalskich i Lipowskich. 

+ Heleny Mieczysława Ryng. 

+ Genowefy Stefana Lisowskich, Stanisława Wrońskiego. 

+ Stanisława Król - int. rodz. Król z Masłowa. 

+ Romana Cieślak int. mieszk. Małych Chrustów. 

+ Ewy Bromblik int. rodz. Opiłowskich. 

+ Rafała Tkacz int. Wojtka Witeckiego, Iwony Kulińskiej i Marty Ludwinek 

   z rodz. 

+ Zygmunta Wójcik int. rodz. Salwa. 

+ Marianny Moćko int. koleżanek ze Ścięgien. 

+ Stanisławy Adamiec int. wnuczki Doroty z mężem i córką. 

+ Mariana Januchta w 27 rocz. śm. 

+ Rozalii Orzechowskiej int. rodz. Pastuszków z Jasiowa. 

+ Janiny Fąfara int. córki Czesławy z rodz. 

+ Marianny w 9 rocz. śm. zm. z rodz. Frydrych, Kowalskich i Moćków. 

+ Janiny Starz int. wnuczka Rafała z rodz. 

+ Sylwestra Makuch int. teścia Ireneusza. 

+ Zofia Linek int. syna z rodz. 

+ Mirosławy Piwko int. syna Pawła z żoną Eweliną. 

 

05/08/2021 Czwartek 

18:00 

Za dar kapłanów z int. Apostolatu Margaretka. 

 

06/08/2021 Piątek 

18:00 

W 9 rocz. sakr. małż. Łukasza i Kamili z prośbą o Boże błog. i opiekę M. 

Bożej. 

 

07/08/2021 Sobota 

08:00 

+ Stanisława Stefanii Król int. Doroty Andrzeja Marcisz z rodz. 

14:00 

Ślubna: Krzyski Sylwester i Urszula Adamiec. 

16:00 

Ślubna: Chrzęszczyk Paweł i Paulina Radek.   

17:15 

Ślubna: Knez Daniel i Eliza Starz. 

 

08/08/2021 XIX Niedziela Zwykła 

08:00 

+ Janiny w 3 rocz. śm. Wincentego i zm. z rodz. Wrońskich. 

10:00 

+ Haliny Sęk - int. koleżanek i mieszk. Os. Wrzosy. 

12:00 

W 15 rocz. ślubu Magdy i Arka o Boże błog. opiekę M. B.  N. P. i dar 

zdrowia dla nich i ich córki Julii z int. rodziców z rodz. 

16:00 

W int. Agaty w 50 rocz. ur. o Boże błog. opiekę Matki B. i dar zdrowia. 

+ Józefy w 16 rocz. śm. Henryka Patrzałek. 

 


