Ogłoszenia duszpasterskie 07.08.2022
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego
pan ustanowi nad swoją służbą… Wierność i wytrwałość zapewnia dojście
do domu Ojca. Mówi Pan Jezus: Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze
życie. Nie możemy być ludźmi chwili, akcji, tymczasowości,
okazjonalności. Nie - wytrwałość konieczna, aby posiąść Królestwo Boże.
W sobotę będziemy celebrować Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej.
Msza św. o godz. 2000 – nie ma mszy św. porannej.
Adoracja NS – od poniedziałku do piątku od 1700, wtedy jest spowiedź.
W tegoroczny odpust parafialny św. Rozalii powracamy do dobrej tradycji
Parafialnego Festynu Rodzinnego, który dedykujemy Ukrainie. Dochód
przeznaczymy na wsparcie parafii św. Jana Pawła II we Lwowie, której
proboszczem jest polski kapłan - ks. Grzegorz Drauss. Od początku inwazji
rosyjskiej, przyjmuje uchodźców ze Wschodu. Aktualnie gości, dużą grupę
Romów z Doniecka dla których zamierza od września uruchomić
elementarną szkołę. Na naszej stronie w zakładce Ukraina zamieszczamy
szereg relacji z tej parafii – zachęcamy, bowiem warto pomagać.
Jesteśmy spadkobiercami wartości przyświecających żołnierzom, którzy
w okresie okupacji walczyli o wolność Ojczyzny. Naszym obowiązkiem jest
przechowywanie pamięci o wydarzeniach i ludziach biorących w nich udział.
Dlatego 15.08 w następny poniedziałek w Uroczystość Wniebowzięcia NMP
będziemy wraz z władzami Gminy świętować tą rocznicę na mszy św.
o godz. 1200 a następnie zostaną złożone znicze i wiązanki przy pomniku
upamiętniającym to wydarzenie. Szczegóły za tydzień i gazecie Zagnańskiej.
Nastąpiła zmiana Gospodarza cmentarza. Od 1.08 jest nim p. Dariusz
Życiński z Gruszki.
Kancelaria parafialna czynna w trybie wakacyjnym w poniedziałek
i piątek od 1500 – 1630.
Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom III gr. z Jaworzy – Bóg zapłać za
220 zł. na potrzeby kościoła. W sobotę zapraszam IV gr. z Jaworzy.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła + Teresa Zofia Wałek.
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Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało
się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę.
Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie
złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie
i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy
bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej
powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy,
których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam:
Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy
o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to
rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej,
nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż
o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Wtedy Piotr
zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?» Pan
odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan
ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze?
Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności.
Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli
sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi
i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy
się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu
miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie
przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś,
który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę.
Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono,
tym więcej od niego żądać będą».
Oto słowo Pańskie.

INTENCJE MSZY ŚW. 08 - 14/08/2022
08/08/2022 Poniedziałek
18:00 + Zofii w 50 rocz. śm. Sylwestra w 30 rocz. śm. Midak.
09/08/2022 Wtorek
18:00 + Adama Szlufik int. żony z dziećmi.
10/08/2022 Środa
18:00 O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla III gr. z Jaworzy i ich rodz.
troszczących się o kościół.
+ Sławomira Garyckiego int. sąsiadów.
+ Mariana Adamiec int. Florianek.
+ Stefana Mańkus int. sąsiadów Chabów i Łobodów.
+ Ireny Chutnik int. Marka z rodz.
+ Rozalii Błońskiej int. rodz. int. Ap. Margaretka.
+ Barbary Stąpór int. Zygmunta Strzelec.
+ Stanisławy Wydrych int. uczest. pogrzebu.
+ Stefana Kozieł w 30 dniu.
+ Kazimiery w 2 rocz. śm. Edwarda w 20 rocz. śm. Chlopek i zm. z rodz.
Chłopków i Starzów.
+ Janiny w 4 rocz. śm. Wincentego i zm. z rodz. Wrońskich.
+ Stanisława Kopeć int. Michała z rodz.
11/08/2022 Czwartek
18:00 + Józefy w 17 rocz. śm. Henryka Patrzałek.
12/08/2022 Piątek
18:00 + Danuty Mariusza Mariana Fąfara.
13/08/2022 Sobota
20:00 O Boże błog. opiekę M.B.F. i dar zdrowia dla Mateusza i Sióstr Róż.
z Zachełmia.
O Boże błog. opiekę M.B.F. i dar zdrowia dla Sióstr Róż. z Lekomina.
O Boże błog. opiekę M.B.F. i dar zdrowia dla kapłanów pracujących w naszej
parafii int. Sióstr Róż. z Lekomina.
Do Serca P.J. opiekę M.B.F. i zdrowie dla Sióstr Róż. z Gruszki i ich rodz. int.

Sióstr Róż. z Gruszki.
O Boże błog. opiekę M.B.F. dla Maksymiliana Chutnik.
O Boże błog. opiekę M.B.F. dla G.A. Grudzieckich, Ewy Maruszak, Wiesławy
Wiech, Teresy Chłopek i Teresy Tkacz int. Grażyny i Teresy.
+ Mariana Adamiec int. mieszk. Chrustów.
+ Bolesława Starz int. rodz. int. sąsiadów Pięta i Parkita.
+ Stefana Mańkus int. uczest. pogrzebu z Zachełmia.
+ Ireny Chutnik int. rodz. Wrońskich.
+ Barbary Stąpór int. mieszk. Jaworzy.
+ Stanisławy Wydrych int. koleżanek Cecylii, Stanisławy i Rozalii..
+ Stefana Kozieł int. sąsiadów z Belna.
+ Eulalii Piskulak int. mieszk. Chrustów.
+ Marianny Górzyńskiej int. Edyty i Krzysztofa Kuźma z dziećmi.
+ Ks ks. Jana Kurczab, Józefa Piwowarczyk, Tadeusza Skrzyniarz int. Sióstr
Róż z Zachełmia.
+ Stanisława Kopeć int. Henryka Gareckiego z rodz.
+ Jacka Pełka int. żony i syna z rodz.
+ Pauli Życińskiej w 1 rocz. śm.
+ Teresy Zofii Wałek int. mieszk. Chrustów.
+ Marianny Frydrych w 10 rocz. śm. Teresy Cholewka w 14 rocz. śm. i zm.
z rodz. Frydrych,
Kowalskich i Moćko.
+ Marianny Wydrych int. Sióstr Róż. z Zachełmia int. p. Brachowej.
14/08/2022 XX Niedziela Zwykła
08:00 + Piotra w 26 rocz. śm. Janiny Leszka Bracha.
10:00 + Janiny w 18 rocz. śm. Bronisława Gareckich, Janiny Jana Barucha
Czesława Gała.
12:00 + Stefana Marianny Mieczysława Adamiec, Kazimiery Gadackiej
Tomasza Gosek.
16:00 + Stefana Janiny Jończyk, Krzysztofa Stanisławy Stanisława Fafara,
Janusza Kalinowskiego.

