
 

 

     Ogłoszenia duszpasterskie 31.07.2022 

«Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». 

Jak wiele zła powodują spadki rodzinne. Ileż rodzin pozostaje skłóconych do 

końca swoich dni, ile pomstowania i czynionej krzywdy. Dlatego Jezus 

mówi: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma 

wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia». Jak 

winni dziękować Panu Bogu, ci którzy mają serce wolne od zazdrości                     

i zawiści a przepraszać Ci, którzy są zniewoleni przez żądzę posiadania. Tak 

dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty                     

u Boga». Być bogatym przed Bogiem miłością czynioną drugiemu. 

I Czwartek m-ca Koronka do Krwi Chrystusa; I Piątek m-ca: spowiedź                

w trakcie Adoracji od 1700, do chorych Ksiądz uda po 12.08 po kontakcie                 

z rodzinami; I Sobota m-ca: adoracja NS od 700 i męski różaniec.  

 
Adoracja NS – od poniedziałku do piątku od 1700, wtedy jest spowiedź. 
                                         
W środę o 1800 w imieniu Zarządu OSP Zagnańsk Chrusty zapraszam na 

mszę św. dziękczynną Darczyńcom i innym osobom, które przyczyniły się 

do zakupu nowego wozu bojowego – strażniczego. Po mszy św. Druhowie 

zapraszają na uroczyste wprowadzenie samochodu do remizy. Poświęcenie 

samochodu będzie w późniejszym terminie – o czym powiadomimy. 

W sierpniu, miesiącu ważnych rocznic patriotycznych i świąt maryjnych, 

zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do zachowania abstynencji                    

od alkoholu. Podkreślamy z całą mocą, że abstynencja jest dobrowolnym 

darem, którego źródłem jest miłość Boga i bliźniego, a także 

odpowiedzialność za przyszłość polskiego narodu. Podejmijmy tę decyzję             

w duchu odpowiedzialności za siebie i za Polskę. Za ten niezwykle cenny 

dar z całego serca dziękuję - Bp Tadeusz Bronakowski (list na str. parafii). 

Kancelaria parafialna czynna w trybie wakacyjnym w poniedziałek                     

i piątek od 1500 – 1630. 

Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom II gr.  z Jaworzy oraz ofiarę 220 zł. 

W sobotę zapraszam III gr. z Jaworzy.                           
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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Łk 12, 13-21 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby 

się podzielił ze mną spadkiem». 

Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami 

sędzią albo rozjemcą?» 

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo 

nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od 

jego mienia». 

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze 

obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie 

pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a 

pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: 

Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” 

Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy 

od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?” 

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u 

Boga». 

Oto słowo Pańskie. 
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Zapraszam w czwartek po mszy św. do kościoła pielgrzymów do Medjugorie                    

w dniach 17.09 – 24.09. 2022 r. Osoby chętne zapraszam, są jeszcze miejsca. 

Dziękuję za dar na misje – zakup środków transportu dla misjonarzy, 

zebrany przy poświęceniu pojazdów. Zebraliśmy 1988,50 zł. Bóg zapłać. 
 

INTENCJE MSZY ŚW. 01 - 07/08/2022 
 

01/08/2022 Poniedziałek 

18:00 O Boże błog. dla Władysława, Haliny i Mateusza. 
 

02/08/2022 Wtorek 

18:00 + Bogusława Wróbel w 19 rocz. śm. 
 

03/08/2022 Środa 

18:00 

W int. Parafian o łaskę wiary, Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej. 

Dziękczynna Darczyńcom za zakup nowego wozu bojowego – strażniczego 

z int. Zarządu OSP Zagnańsk Chrusty. 

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

się o kościół. 

O Boże błog. opiekę M. Najświętszej i dar zdrowia dla Janiny Cedro                      

i Miłosza w 2 rocz. ur. 

O Boże błog. opiekę M. Najświętszej i dar zdrowia dla Marioli Jacka i ich 

dzieci w 20 rocz. ślubu. 

O Boże błog. opiekę M. Najświętszej i dar zdrowia dla ks. Dominika 

Kostona int. Ap. Margaretka. 

O Boże błog. opiekę M. Najświętszej i dar zdrowia z okazji urodzin. 

+ Sławomira Garyckiego int. Jerzego Garyckiego i rodz. z Gruszki. 

+ Mariana Adamiec int. rodz. Gałów. 

+ Bolesława Starz int. rodz. Lisowskich, Adach i Iwan. 

+ Stefana Mańkus int. rodz. Majosów. 

+ Ireny Chutnik int. siostry Kazimiery. 

+ Rozalii Błońskiej int. rodz. Borowskich z Warzyna. 

+ Bronisławy Wójcik int. rodz. Salwa. 

+ Barbary Stąpór int. syna Marcina. 

+ Stanisławy Wydrych int. córki Jolanty z mężem. 

+ Stefana Kozieł int. Piotra Biesagi z żoną. 

+ Mariana Januchta w 28 rocz. śm.  

+ Czesława w 30 rocz. śm. Jerzego Karcz. 

 

04/08/2022 Czwartek 

18:00 

W intencji Kapłanów o utwierdzenie w powołaniu, świętość życia i opiekę 

Matki Kapłanów. 

 

05/08/2022 Piątek 

16:00 Ślubna Marek Szymon i Drogosz Paula. 

18:00 + Bronisławy Wójcik int. kapłanów z wdzięcznością za dar 

   Margaretki. 

 

06/08/2022 Sobota 

08:00 + Bronisławy Wójcik int. Ap. Margaretka. 

11.00 + Teresy Zofii Wałek – pogrzebowa. 

 

07/08/2022 XIX Niedziela Zwykła 

08:00 + + Stefanii w 2 rocz. śm. Władysława Górzyńskich. 

10:00 + Heleny Mieczysława Józefa Marianny Cypriana Ryng. 

12:00 + Mariana Bernatek w 26 rocz. śm. int. żony. 

16:00 Dzięk. o Boże błog. potrzebne łaski i dar zdrowia dla Elizy i Daniela 

            w 1 rocz. ślubu. 

 


