
 

 

     Ogłoszenia duszpasterskie 26.06.2022 
 

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do 

Jeruzalem – Jezus w drodze: Nie przyjęty przez Samarytan; nie mający, 

gdzie skłonić głowy. Widzący gotowość rzucenia gromów przez uczniów             

i ich słomiany zapał, bowiem ciągle mają skłonności, aby wracać do starego 

życia. Jakie bogactwo Słowa. Dlaczego nie mamy odwagi, wiary, 

determinacji, konsekwencji, aby sięgać po Słowo Boże. Ono jest kopalnią 

mądrości o Bogu i człowieku. Żyjąc Słowem Bożym łatwiej będzie nam 

przejść przez życie, gdyż nasz Pan, ma słowa życia wiecznego. 
 
Dzisiaj po mszy św. popołudniowej – wieczór uwielbienia i uzdrowienia. 
 
Dziękuję Panu Bogu za pełnię darów Ducha Świętego, którą otrzymała nasza 

młodzież, przez posługę ks. Biskupa Andrzeja Kalety. Mam nadzieję, że te 

dary będziecie rozwijać przez łaskę wiary. Drodzy Rodzice, którzy 

chcielibyście swoim dzieciom przychylić niebo, czyńcie to na drodze 

osobistej wiary. Dziękuję Wam za dar bierzmowanych: mszały i dzwonki 

liturgiczne. Dziękuję ks. Markowi i animatorom Odnowy w Duchu Świętym 

za oddaną roczną pracę z młodzieżą. Szczególnie dziękuję Panu – tacie 

osoby bierzmowanej, który przez wielogodzinną pracę praktycznie sam 

skosił wzgórze kościelne – nie będę komentował brak ojców.  
 
Dziękuję za udział w zakończeniu Oktawy Bożego Ciała: Siostrom 

różańcowym, dzieciom sypiącym kwiaty, Druhom OSP, Rycerzom 

Kolumba, asyście liturgicznej, Jaworzankom, Floriankom. Dziękuję za 

przygotowanie ołtarzy: Odnowie w Duchu Świętym i Panom z Męskiego 

Żywego Różańca. Serdecznie dziękuję Pani Eli Ślewa za jej zaangażowanie 

w kościele przy estetyce ołtarzy oraz Panu Rafałowi Moskal za 

przygotowanie ołtarzy na Oktawę. 
 
W tym tygodniu I Czwartek m-ca: Koronka do Krwi Chrystusa; I Piątek              

m-ca – pamiętajmy o praktykowaniu I piątków, Ksiądz do chorych uda się 

od 1000;  I Sobota m-ca – Adoracja od 700 i Męski Żywy Różaniec. 
 
Adoracja NS – od poniedziałku do piątku od 1700.                                                      
 
Kancelaria parafialna w tym tygodniu nieczynna – w pilnych sprawach 

kontakt telefoniczny.    
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Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Łk 9, 51-62 

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do 

Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do 

pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie 

przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie 

Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień 

spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich.                 

I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do 

Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». 

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz 

Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». 

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi 

najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym 

grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». 

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw 

pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek 

przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa 

Bożego».                                                                                                                       

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 
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Bóg zapłać za troskę o kościół oraz ofiarę 100 zł. I gr. Rodzin z ul. 

Turystycznej – szczególnie pragnę podkreślić obecność z tatą i sumienną 

pomoc 7 letniego Marcinka – co znaczy przykład taty. W sobotę zapraszam 

II gr. z ul. Turystycznej.                           

Planujemy w dniach 17.09 – 24.09. 2022 r. pielgrzymkę do Medjugorie. 

Koszt od 1800 do 2000 zł w zależności od opcji pielgrzymki. 

INTENCJE MSZY ŚW. 27/6 - 03/07/2022 

27/06/2022 Poniedziałek 

18:00 + Janiny Jończyk - gregorianka. 

28/06/2022 Wtorek 

18:00 1. + Janiny Jończyk - gregorianka. 

2. W int. ks. Pawła Kowalskiego od Apost. Margaretka. 

29/06/2022 Środa 

18:00 1. W int. Parafian o łaskę wiary, Boże błog. i opiekę Matki Naj. 

           2. Z racji poświęcenia pól o Boże błog.i opiekę M. Bożej dla 

proszących rodz. z Gruszki,  ze Ścięgien I  gr. i II gr. z Chrustów, z Jaworzy 

i z Małych Chrustów. 

O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla II gr. z ul. Turystycznej i ich rodz. 

troszczących się o kościół.  

W 10 rocz.  ślubu Mariusza i Marty, 9 rocz. ur. Michała, 1 rocz. ur. 

Aleksandra o Boże błog. opiekę M. Najświętszej i dar zdrowia. 

Do Serca P. Jezusa i Matki B. N.P. o Boże błog. dar zdrowia dla Janiny 

Życińskiej i Lucyny Jończyk. 

+ Janiny Jończyk - gregorianka. 

+ Józefy Władysława Władysława Jana Jana Piotra Heleny. 

+ Władysławy Wojtaś w 8 rocz. śm. zm. z rodz. Wojtaś Majewskich 

   Michalskich. 

+ Sławomira Garyckiego int. rodz. Cedrów i Walczaków. 

+ Stanisława Pastuszka int. sąsiadek Anny Wiesławy Jadwigi. 

+ Mariana Adamiec int. mieszk. Dużych Chrustów. 

+ Krystyny Jass w 2 rocz. śm. 

+ Doroty Działak w 5 rocz. śm. Janiny Tadeusza Jończyk int. rodz. 

+ Marianny Wydrych int. Marii Fornalik z rodz. 

+ Bolesława Starz int. sąsiadów. 

+ Stefana Mańkus int. Krystyny Stanisława Kędzierskich. 

+ Ireny Chutnik int. Koła Sióstr Róż. z Gruszki. 

+ Marianny Górzyńskiej int. Anny Fąfara z rodz. 

+ Mariana Dulęba w 3 rocz. śm. 

+ Czesławy Cieciera w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ S. Heleny Rozalii Pawła Wydrych. 

+ Rozalii Błońskiej int. Sióstr Róż. z Gruszki. 

+ Bronisławy Wójcik int. Sióstr z Koła Różańcowych ze Ścięgien. 

+ Leokadii Foks w 4 rocz. śm. 

+ Marianny Stanisława Papros. 

+ Stefana Bronisławy Haliny Błońskich. 

30/06/2022 Czwartek 

18:00 1. + Janiny Jończyk - gregorianka. 

2. Dziękczynna za 5 lat Wspólnoty z prośbą o moc Ducha Świętego  

   i otwarcie serc na dar charyzmatów. 

01/07/2022 Piątek 

18:00 + Doroty Działak w 5 rocz. śm. 

02/07/2022 Sobota 

08:00 + Tadeusza Korus w 8 rocz. śm. 

03/07/2022 XIV Niedziela Zwykła 

08:00 + Stefanii Piotra Wrońskich. 

10:00 rez. Wójcik Bogusława 

12:00 + Mirosławy Piwko w 1 rocz. śm. z int. syna Pawła z żoną Eweliną  

             i córką Mają. 

16:00 + Józefy Ireny Danuty Łukasza Czesława Błońskich. 


