
                                   Intencje mszalne 30.08. - 05.09.2021 r. 
 

30.08. Poniedziałek św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. 

18.00 1. + Witolda Starz int. Mariusza Filipczaka z rodz. 

2. + Mariana Barcickiego w 17 rocz. śm. 

 

31.08. Wtorek św. Rajmunda Nonnat, kardynała; św. Józefa z Arymatei. 

14.00     Pogrzebowa + Stanisława Pisarek 

18.00 + Kazimierza Wawrzeńczyka int. Marka z rodz. 

01.09. Środa Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy; Najświętszej Maryi Panny 

          Królowej Pokoju 

18.00 Do św. Rozalii o opiekę nad naszą Parafią int. Sióstr Róż. ze Ścięgien. 

O Boże błogosławieństwo zdrowie i opiekę Matki. Bożej dla wnuczki 

Laury z racji 1 rocz. ur.- int. dziadka Dariusza. 

W int. Rozalii Dawidziuk o Boże błogosławieństwo. za wstawienn. św. 

Rozalii i opiekę N. Maryi Panny int. Sióstr Róż. ze Ścięgien. 

W int. Sylwii i Roberta w 20 rocz. sakr. małż. o Boże błogosławieństwo 

opiekę M.B.N.P. i dar zdrowia dla Nich i ich dzieci Karoliny 

błogosławieństwo i Dominika - int. Rodziców. 

O Boże błog. zdrowie, potrzebne łaski dla Janiny Życińskiej z racji 82 r. 

ur. - int. dzieci z rodz. 

O Boże błog. i opiekę M. Bożej dla I gr. z Małych Chrustów i ich rodz. 

+ Żołnierzy Września. 

+ Janiny Bronisława Gareckich. 

+ Janiny Jana Barucha, Czesława Gała. 

+ Heleny Mieczysława Ryng. 

+ Bronisławy Bronisława Ignacego Wrońskich. 

+ Ewy Bromblik int. Bożeny Witolda Wałków. 

+ Rafała Tkacz int. Moniki Tkacz wraz z rodz. 

+ Janiny Fąfara int. rodz. Wrońskich i Michtów. 

+ Franciszki Walentego Adamiec. 

+ Bronisławy Stanisława Religa. 

+ Janiny Starz int. synowej Lidii. 

+ Sylwestra Makuch int. siostry Edyty Pyczek z rodz. 

+ Zofii Link int. koleżanki Stasi. 

+ Mirosławy Piwko int. siostry Anny z mężem Jerzym. 

+ Bronisława Januchta int. żony Cecylii. 

+ Stefana Rozalii Gareckich. 

+ Stefana Genowefy Jończyk.  

+ Honoraty Stefana Jana Barcickich. 

 

02.09. Czwartek św. Wilhelma, biskupa.  

18.00 1. Za dar Kapłanów z int. Apost. Margaretka. 

2. + Stefana ( im ) Władysławy Władysława Żołądek - int. rodz. 

 

03.09. Piątek Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora 

           Kościoła. 

18.00 1. + Stefana Janiny Kopeć. 

2. + Mariana Stefana Danuty Jana Wójcickich. 

 

04.09. Sobota św. Rozalii, dziewicy.  

08.00 1. O dar zdrowia, Boże błog. opiekę Matki Najśw. i światło Ducha Św. 

dla ks. Andrzeja z racji urodz. z int. Wspólnoty Odnowy w Duchu Św. 

2. + Rozalii Aleksandra Henryka Danuty Błońskich. 

 

18.00 

 

W int. Rozalii w 88 rocz. ur. i imienin o Boże błogosławieństwo opiekę 

Matki Najświętszej i dar zdrowia. 

 

05.09. Niedziela Św. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy 

                             i zakonnicy. 

 

08.00 

+ Rozalii Piotra Dziedzic, Bronisławy Władysława Zagdańskich, 

Mieczysława Młodawskiego. 

10.00 

O Boże błogosławieństwo i opiekę M. Bożej dla uczniów, nauczycieli i                 

administracji Szkoły Podstawowej nr 1 na rozpoczynający się Rok Szkolny. 

12.00 

O Boże błogosławieństwo, łaskę wiary oraz wstawiennictwo św. Rozalii dla 

Parafian. 

16.00 

+ Stefana Kozieł z racji imienin. 

 

 



Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc 

zbawić dusze wasze. Słowo Boże ma moc zbawienia nas, jest Słowem 

prawdy. Trzeba nam patrzyć na Matkę Bożą, jak Ona przyjmuje Słowa Pana 

– Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. 
 

Dzisiaj po mszy św. o 1600 – Wieczór uwielbienia i uzdrowienia. Zapraszam 

Ciebie, abyś mógł doświadczyć mocy Słowa Bożego które uzdrawia                       

i zbawia. Przypominam o zbiórce dla poszkodowanej w pożarze Rodziny. 
 

W sobotę wspominamy św. Rozalię naszą Patronkę – msza św. o godz. 1800. 

Suma odpustowa w niedzielę o godz. 1200. Po mszy św. procesja 

eucharystyczna, na którą zwyczajowo zapraszam Wszystkie Grupy 

parafialne wraz z dziećmi sypiącymi kwiaty. Będziemy w tym dniu gościli 

muzyków z Afryki wraz z O. Benedyktem Pączka - kapucynem muzykiem, 

dyrektorem African Music School, który od 2013 roku przebywa na misjach 

w Republice Środkowoafrykańskiej. O. Benedykt będzie celebrował sumę 

odpustową. Po mszy św. o 1600 muzycy dadzą koncert – zapraszam. 
 
W tym roku obchodzimy 82. rocz. wybuchu II wojny światowej.  

W naszej wspólnocie parafialnej uczcimy to wydarzenie 1 września.  

Podczas Mszy św. o 1800 będziemy się modlić w int Polskich żołnierzy, 

którzy 82 lat temu stanęli w obronie Ojczyzny. Po Eucharystii zapraszamy 

Parafian na uroczystość złożenia kwiatów i zniczy na zbiorowej mogile 

Żołnierzy Polskich, którzy polegli na ziemi zagnańskiej we wrześniu 1939 r. 
 

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od 1700 z możliwością 

spowiedzi. Szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież, aby przez spowiedź 

weszli w Nowy Rok szkolny z oczyszczonym sercem i Bożym 

błogosławieństwem. W tym tygodniu I Czwartek – koronka do Krwi 

Chrystusa; I Piątek – ksiądz odwiedzi chorych na zaproszenie rodzin.            

I Sobota – adoracja o 700. W następną niedzielę msza św. na rozpoczęcie 

Roku Szkolnego z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczniów, nauczycieli                             

i administracji szkolnej o godz. 1000. 
 
Zapraszam Drogich Diecezjan do udziału w IV Diecezjalnej Pielgrzymce do 

Wiślicy, która rozpocznie się o godz. 930 w środę 8 września br.  

W klubie Wolna Strefa poszukiwany jest pracownik z wykształceniem 

wyższym. Szukamy osoby kreatywnej, lubiącej prace z dziećmi i młodzieżą̨. 

Szczegóły tych ogłoszeń na stronie parafii. 
 

Kancelaria parafialna czynna: poniedziałek i piątek od 1500 do 1630. 

 

 

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  
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Słowa Ewangelii według Świętego Marka 7, 1-8a. 14-15. 21-23 

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli             

z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek 

nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle 

Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, 

rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. 

Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, 

jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. 

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie 

nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» 

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, 

jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko 

jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. 

Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji». 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, 

wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby 

uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka 

nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, 

nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, 

podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza 

pochodzi i czyni człowieka nieczystym».                                                  

Oto słowo Pańskie. 


