
                                   Intencje mszalne 16.08. - 22.08.2021 r. 

 

 

16.08. Poniedziałek  

18.00 rez. Błońska Rozalia 

 

17.08. Wtorek  

18.00 + Stefana Janiny Jończyk, Krzysztofa Stanisławy 

Stanisława Fąfara. 

 

18.08. Środa  

18.00 Dziękczynna w 40 rocz. ślubu Grażyny i Andrzeja 

Grudzieckich z prośbą o Boże błog. opiekę M. Bożej dla 

Jubilatów i ich rodz. 

O Boże błog. i opiekę M. Bożej dla V gr. z Chrustów i 

ich rodz. 

+ Janiny Tadeusza Jończyk int. Heleny Żołądek 

+ Stanisława Król int. Zuzanny i Honoraty z rodz. 

+ Romana Cieślak int. Sąsiadów Chrusty Duże. 

+ Ewy Bromblik int. mieszk. Chrustów. 

+ Rafała Tkacz int. Piotra Pawła Goroń i Haliny Kaczor 

z rodz. 

+ Zygmunta Wójcik int. cioci Danki i Tomka Żołądka z 

rodz. 

+ Marianny Moćko int. brata Juliana z rodz. 

+ Janiny Fąfara int. siostry Marianny z rodz. 

+ Janiny Starz w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Sylwestra Makuch w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Zofii Linek int. sąsiadów z ul. Turystycznej. 

+ Mirosławy Piwko int. Taty. 

+ Czesława Stanisława Molendowskich, Zbigniewa 

Pytel, Weroniki Józefa Marcisz. 

 

 

 

19.08. Czwartek  

18.00 + Witolda Starz int. Anity Sobczyk z rodz. 

 

 

20.08. Piątek  

18.00 Dziękczynna w 27 rocz. ślubu Agaty i Roberta z prośbą 

o Boże błog. opiekę M. Bożej i dar zdrowia dla 

Jubilatów i całej rodz. 

 

21.08. Sobota  

08.00 + Romana Cieślak int. rodz. Żołądek. 

 

16.00 ślubna 

 

 

22.08. XXI Niedziela Zwykła 

08.00 

+ Zmarłych z rodz. Skrucha, Dryja, Chutnik i Marcisz. 

10.00 

rez. Foks Anna 

12.00 

+ Henryka Ślewa w 5 rocz. śm. int. żony z rodz. 

16.00 

Dziękczynna z racji 29 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa 

Beaty i Leszka z prośbą o dalsze Boże błogosł., zdrowie, opiekę 

Matki Bożej i dary Ducha Świętego. 

 

 



Ogłoszenia duszpasterskie 15.08.2021 r. 

 

1. Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny. Po każdej Mszy świętej błogosławieństwo kwiatów i ziół oraz 

chlebów, które możemy zabierać do naszych domów. Swoje święto 

patronalne obchodzi Zespół Ludowy „Jaworzanki”. Członkom Zespołu 

dziękujemy za zaangażowanie w parafii i życzymy obfitości łask Bożych 

i nieustannej opieki Matki Bożej Wniebowziętej. 

2. Dziś także po sumie około godz. 13.10 zapraszamy parafian na 

uroczystość złożenia kwiatów i zniczy przy obelisku upamiętniającym 

Bohaterów – Żołnierzy Armii Krajowej, którzy 77 lat temu wyruszyli           

z Zagnańska – Siodeł na pomoc walczącej stolicy.  Pomnik znajduje się 

po prawej stronie przy drodze do Kielc za Siodłami (przy czerwonym 

szlaku na Sosnowicy). Zachęcamy do przeczytania dodatku do 

„Niedzielnika”, który znajduje się również na stronie internetowej 

parafii. 

3. Bóg zapłać rodz. V gr. z Chrustów za troskę o kościół i ofiarę 160 zł. 

Msza św. w ich int. w środę o 1800. W sobotę prosimy VI gr. rodzin         

z Chrustów. 

4. Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00                 

z możliwością spowiedzi z wyjątkiem soboty. 

5. W imieniu pielgrzymów z diecezji siedleckiej składamy serdeczne „Bóg 

zapłać” osobom, które przygotowały posiłek dla pielgrzymów. 

6. Ks. Łukasz Zygmunt dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych                   

w Piekoszowie zaprasza osoby niesamodzielne, potrzebujące wsparcia, 

opieki całodobowej lub rehabilitacji, czy też stałego lub czasowego 

zamieszkania. W ośrodku posiadają szeroki wachlarz działań na rzecz 

chorych i niepełnosprawnych. Szczegóły w gablocie parafialnej. 

7. Kancelaria parafialna w czasie wakacyjnym czynna w poniedziałki          

i piątki od godz. 15.00 – 16.30. 

8. Prosimy, aby osoby, które zarezerwowały intencje mszalne o podawanie 

treści przynajmniej dwa tygodnie przed terminem. 
 

 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka   

p.w. św. Rozalii i św. Marcina  

w ZAGNAŃSKU 

ul. Św. Jana Pawła II Nr 14 

Tel. 041 3113136 

www.rozalia.kielce.opoka.org.pl  

 

IEDZIELNIK 
INFORMATOR  PARAFIALNY 15 sierpnia 2021 r. 

Konto Parafii:  Bank Spółdzielczy Samsonów 84851200022001000728630001 

            

(Łk 1, 39-56)  

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. 

 

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w 

pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy 

Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, 

a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

"Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 

Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 

Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło 

się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś 

uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". Wtedy Maryja 

rzekła: "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim 

Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd 

błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi 

Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na 

pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył 

pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a 

wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym 

odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak 

przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki". 

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.       

 

Oto Słowo Pańskie.         

 


