
                                   Intencje mszalne 27.09. - 03.10.2021 r. 
 

27.09. Poniedziałek Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana 

13.00   Pogrzebowa + Doroty Knez. 

18.00 + Stanisława Pisarek - int. mieszk. Lekomina. 

 

28.09. Wtorek Wspomnienie św. Wacława. 

18.00 1. + Mariana Knez, Krzysztofa Gadomskiego. 

2. + Stanisława Pisarek - int. Stanisława i Haliny Białek. 

 

29.09. Środa święto św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela 

18.00 

          1.  

          2.    

1.  

2. W int. Parafian dzięk. o łaskę wiary i moc Ducha Świętego. 

  O Boże błog. i opiekę M. Bożej dla IV gr. z Gruszki i ich rodz. 

+ Romana Cieślak int. Marianny Wojtaś z rodz. 

+ Henryka Adamiec w 1 rocz. śm. int. mamy z rodz. 

+ + Rafała Tkacz int. społeczności SP. nr 1 Zagnańsk Chrusty. 

+ Janiny Starz int. Agnieszki i Szczepana Gała z synem. 

+ Sylwestra Makuch int. chrześnicy Pauliny z mężem. 

+ Mirosławy Piwko int. chrześniaka Piotra z rodz. 

+ Stanisława Pisarek int. uczestników pogrzebu. 

+ Janiny Karcz int. Sióstr Różańcowych. ze Ścięgien. 

+ Kazimierza Sot int. zakładu pogrzebowego. 

+ Czesławy Władysława Młodawskich - int. rodz. Piętów. 

+ Rafała Tkacz int. rodz. Pięta. 

+ Janiny Tadeusza Jończyk - int. swatowej Mieczysławy Kopeć. 

 

30.09. Czwartek Wspomnienie św. Hieronima, kapłana i dra Kościoła. 

18.00 1. + Leszka Zimnickiego int. syna Marcina z żoną i wnukiem 

       Wojtusiem. 

2. + Marianny w 1 rocz. śm. Piotra Mazur.  

 

01.10. Piątek św. Teresy Od Dzieciątka Jezus, dziewicy i dra Kościoła 

17.00 1. + Rafała Tkacz int. rodz. Łyżwów. 

2. + Maryli Janusza Doropowicz int. rodz. Bracha i Tkacz. 

 

 

 

02.10. Sobota Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów 

08.00 1. Za dusze czyśćcowe. 

2. + Teresy Rasztabiga int. rodz. Kot. 

 

03.10. Niedziela ŚW. FRANCISZKA BORGIASZA, KAPŁANA. 

 

08.00 + ks. Józefa Piwowarczyka w 13 rocz. śm. z int. Apostol. Margaretka. 

10.00 rez. Starz Halina 

12.00 O opiekę M. Bożej, dary Ducha Świętego i dar zdrowia dla Teresy             

z okazji imienin. 

16.00 + Jadwigi w 12 rocz. śm. Tadeusza Zarzyckich, Grażyny Adamczyk. 

 

 



Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. Tak modlimy się 

dzisiaj w liturgii słowa. Jakież bogactwo możemy usłyszeć dzisiaj. 

Przekonany jestem, że każdemu z nas nasz Pan chce coś ważnego 

powiedzieć: Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego 

ducha!» - pragnienie Mojżesza, aby Pan każdemu z nas dał swojego Ducha;  

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę – trzeba sobie w czasach 

zamętu przypominać, że prawo Pańskie jest niezmienne; teraz wy, bogacze, 

zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają – smutny jest 

koniec tych, którzy bezrozumnie się bogacą i zapominają o biednych; kto by 

się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu 

lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze – nie daj 

Boże, abyśmy byli zgorszeniem, a tym bardziej skrzywdzili drugiego. 
 
Dzisiaj liczenie wiernych, proszę o powolne wychodzenie z kościoła.  
 
Zapraszam dzisiaj po mszy św. popołudniowej na wieczór uwielbienia                       

z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne. Wierni którzy uczestniczą w tej 

modlitwie mogą zaświadczyć jak niezwykły jest to czas łaski Pana. 
 

W tym tygodniu I piątek – spowiedź od godz. 1600. Ksiądz do chorych uda 

się po godz. 1000.  I sobota – Adoracja NS od godz. 700. 

Od poniedziałku do czwartku Adoracja NS od godz. 1700 w piątek od 1600 
 

Od 1 października – tj. piątek, msze św. o godz. 1700. Kancelaria parafialna 

czynna w poniedziałek, środę i piątek od godz. 1500 – 1630.   
 

Bóg zapłać Rodz. IV gr. z Gruszki za troskę o kościół i ofiarę 190 zł. Msza 

św. w ich int. w środę o 1800. W sobotę zapraszam V gr. rodzin z Gruszki. 
 

Od piątku rozpoczynamy październikowe nabożeństwa różańcowe od 

godz. 1630 – szczególnie zapraszamy dzieci przygotowujące się do                          

I Komunii św. i młodzież przystępującą do bierzmowania. 
 
W sobotę ks. Marek zaprasza ministrantów i chętnych chłopców naszej 

parafii ze szkół podst. do gry w piłkę, na halę przy SP 2 od 1130 – 1300. 
 
W przyszłą niedzielę na mszy św. o 1000 poświęcenie różańców dzieciom 

przygotowującym się do I komunii św. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. 

Po mszy św. spotkanie w sprawie strojów komunijnych. 
 

Komunikat kurii diecezjalnej odnośnie do spisu powszechnego. 
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Unikać okazji do grzechu   Mk 9, 38-43. 45. 47-48 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie 

chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu 

zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać 

mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić              

o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. 

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, 

zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy 

wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go                

w morze. 

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest 

dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego niż z dwiema rękami pójść do 

piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem 

grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż                  

z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie 

powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do 

królestwa Bożego niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie 

robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».            Oto słowo Pańskie. 


