18.10. Poniedziałek święto św. Łukasza Ewangelisty.
17.00 + Jadwigi Wesołowskiej.

22.10. Piątek Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.
17.00 1. O Boże błog. zdrowie, potrzebne łaski dla Ewy i Zygmunta
z racji 40 rocz. ślubu - int. dzieci.
2. + Janiny Karcz int. bratowej Rozalii z rodz.

19.10. Wtorek bł. Jerzego Popiełuszko, kapłana i męczennika.
17.00 1. + Janiny Starz int. syna Ryszarda z żoną i rodz.
2. + Stanisława Pisarek int. synowej i wnuków.

23.10. Sobota św. Jana Kapistrana, kapłana; św. Józefa Bilczewskiego.
08.00 1. + Rafała Tkacz int. żony Anny i córek Wiktorii i Oliwi.
2. + Kazimierza Sot int. córki Katarzyny z rodz.

20.10. Środa Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana
17.00 1. W int. Parafian o Boże miłosierdzie i łaskę nieustannego
nawrócenia oraz o opiekę M.B.N.P.
2. + Romana Cieślak int. rodz. Opiłowskich.
+ Rafała Tkacz int. Celiny Mirosława Tkacz z rodz.
+ Janiny Tkacz int. mieszk. Lekomina.
+ Sylwestra Makuch int. Moniki Wawrzeńczyk z rodz.
+ Mirosławy Piwko int. rodz. Kozieł i Adamiec.
+ Stanisława Pisarek int. kolegi Andrzeja Moćko z Lekomina.
+ Janiny Karcz int. prawnuczki Kasi z mężem.
+ Kazimierza Sot int. Stefanii z rodz.
+ Stanisława z racji ur. Jana Papros w 24 rocz. śm.
+ Doroty Knez int. rodz. Wrońskich i Piłatów.
+ Heleny Marcisz int. siostry Barbary z rodz.
+ Stanisława Stołowskiego int. rodz. Wesołowskich.
+ Barbary Wiech int. brata Stanisława z rodz.
+ Jana Jadwigi i zm. z rodz. Jończyków.
+ Dariusza Waniak int. syna Dawidka wraz z mamą.
+ Czesławy Adamiec int. siostry Alicji

24.10. Niedziela

Intencje mszalne 18.10. - 24.10.2021 r.

21.10. Czwartek Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, Biskupa.
17.00 1. + Sylwestra Makuch int. chrzestnego z rodz.
2. + Zofii Linek int. syna z rodz.

08.00
+ Michała Stanisława Jana Ewy Skrucha, Mariana Chutnik.
10.00
+ Cecylii Zdzisława Wróblewskich.
12.00
+ Edwarda Sarek int. szwagierki Haliny z mężem.
16.00
+ Janiny Stefana Kopeć.

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich
wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto
by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. Można
by stwierdzić, że na dzisiejsze czasy, te wymagania Jezusa, są nie do
zrealizowania – są nieżyciowe. A jednak, serce mówi nam, że pełnia radości
jest z dawania a nie z brania. To człowieka tworzy, co drugiemu czyni.
Zatem, może warto zadać sobie pytanie: czy mam radość z życia? Może
trzeba zmienić swoje nastawienie do drugiego, podjąć próbę, aby nie musiało
być na moim, abym po ludzku stracił. A tak napradę zyskam.
Przypominamy o dzisiejszej zbiórce do puszek na stypendia Dzieła III
Tysiąclecia.
Bóg zapłać za obecność i modlitwę na Nabożeństwie Fatimskim. Floriankom
i Apostolatowi Maryjnemu i Wam Drodzy, którzy trwacie na modlitwie
różańcowej. Zachęcamy, aby brać do ręki różaniec. Codzienne nabożeństwo
od 1630. Wcześniej od 1600 adoracja Najświętszego Sakramentu
z możliwością spowiedzi.

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

IEDZIELNIK
INFORMATOR PARAFIALNY 17 października 2021 r.
Konto Parafii: Bank Spółdzielczy Samsonów 84851200022001000728630001
Słowa Ewangelii według Świętego Marka 10, 35-45
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu,
pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co
chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej
chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Bóg zapłać za ostatnią tacę inwestycyjną.
Ksiądz Marek przypomina o zapisach na film „Fatima”, o spotkaniu
kandydatów do bierzmowania w środę po mszy św. w Domu Parafialnym –
formacja w grupach i o zajęciach na hali sportowej w sobotę od 1130 do 1300.
Niestety wczoraj nie było nikogo do sprzątania kościoła z VII gr. Rodzin
z Gruszki. W następną sobotę zapraszamy Rodziny z Barczy.
W zakrystii są do nabycia kalendarze Rolnika na 2022 r. w cenie 30 zł.
Przyjmujemy wypominki – modlitwę za zmarłych.
Komunikat z prośbą – Pana Wójta.

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który
Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić
będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do
Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale
dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba
i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich
wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto
by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto
by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem
wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby
służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».
Oto słowo Pańskie.

