
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 21.08.2022 

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od poniedziałku do piątku od 1700                

z możliwością spowiedzi. 

 

Bóg zapłać Wszystkim za świadectwo wiary w Uroczystość Wniebowzięcia 

N.M.P. Bóg zapłać za szczególne zaangażowanie „Jaworzanek” w liturgii 

Uroczystości, wystrój dożynkowy oraz dar chleba; Radzie Parafialnej,           

a szczególnie p. Romanowi Piskulakowi za troskę o pamięć historyczną       

o naszych Bohaterach w ich 78 rocz. zgrupowania w Zagnańsku – Siodłach; 

Wszystkim, którzy w tym miejscu na Sosnowicy, złożyli kwiaty, zapalili 

znicze i pomodlili się za Obrońców Ojczyzny. Szczególnie dziękujemy 

harcerzom za ich obecność w czasie wakacyjnym. 
                                         
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek i piątek od 1600 – 1700. 

Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom V gr. z Jaworzy i ofiarę 220 zł. na 

potrzeby kościoła. W sobotę zapraszamy VI gr. z Jaworzy.  

Dziękujemy Panom Jerzemu Starz i Władysławowi Mucha z Lekomina za 

odświeżenie i naprawienie szkód, które ktoś złośliwie wyrządził dwa dni 

temu w nocy na drzwiach głównych kościoła. 

Zachęcamy również do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce 

Rolników na Jasną Górę w dniach 3-4 września. Szczegóły na plakacie          

w gablocie.       

Prosimy także o zapoznanie się z programem artystycznym naszego Festynu 

Parafialnego, który odbędzie się w dniu odpustu ku czci św. Rozalii               

4 września w niedzielę. Szczegóły na plakatach.    

W tym tygodniu ze wspólnoty parafialnej odeszły + Stanisława Sikora, lat 94       

z ul. Chełmowej oraz + Janina Janaszek, lat 82 z Jaworzy.         
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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 13, 22-30) 

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do 

Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą 

zbawieni?» On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż 

wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu 

wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do 

drzwi        i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie 

wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy               

i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: 

„Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, 

którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków        

w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze 

wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie 

Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą 

ostatnimi». 

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 

 
IEDZIELNIK 
 

Konto Parafii: Bank Spółdzielczy Samsonów 84851200022001000728630001 



 

 

INTENCJE 22.08 – 28.08.2022 

22/08/2022 poniedziałek 

18:00 + Barbary Stąpór int. siostry Małgorzaty z mężem. 

23/08/2022 wtorek 

18:00 + Kazimiery Stefana Kabała, Leokadii Bolesława Dulęba, Zbigniewa 

Wiesława Serafin. 

24/08/2022 środa 

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

Najświętszej. 

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

się o kościół. 

+ Sławomira Garyckiego int. Anny Fąfara z rodz. 

+ Mariana Adamiec int. rodz. Jędryka. 

+ Stefana Mańkus int. rodz. Stachura z Leszczyn. 

+ Ireny Chutnik - int. Sąsiadek. 

+ Bolesława Starz. 

+ Barbary Stąpór int. sąsiadki Wiesławy z rodz. 

+ Stanisławy Wydrych int. Haliny Honoraty Wiesławy i Leszka. 

+ Stefana Kozieł int. siostry Krystyny z rodz. 

+ Stanisława Kopeć w 30 dniu od uczestników pogrzebu. 

+ Zofii Wałek int. wnuka Pawła z rodz. 

+ Ryszarda Rokickiego int. Rodziny. 

+ Janiny Janaszek - int. córki Bożeny z dziećmi i wnuczką. 

25/08/2022 czwartek 

18:00 + Stanisławy Wydrych int. Sąsiadów. 

26/08/2022 piątek 

18:00 W int. Ryszarda i Grażyny z racji jubil. 40-lecia sakr. małż. 

dziękczynna z prośbą o Boże błog. moc Ducha Świętego i opiekę M.B. 

Częstochowskiej. 

27/08/2022 sobota 

08:00 O Boże błog. opiekę M. Bożej i dary Ducha Świętego dla Kacpra        

z racji 18 rocz. urodz. 

 

28/08/2022 XXII Niedziela Zwykła 

08:00 + Bronisławy Stefana Kochańczyk, Stanisława Strójwąs, Rozalii 

Piotra Marcisz. 

  

10:00 + Leszka Franciszki Ignacego Adamiec. 

  

12:00 O Boże błog. dary Ducha Świętego i opiekę M. Najświętszej  

            dla Kacpra z racji urodzin i Jego Rodziców. 

  

16:00 + Bronisława Józefy Józefa Januchta, Franciszki Franciszka Król. 

 

 


