
 

 

Z racji Festynu nie ma Mszy św. o godz. 16.00 !!! 

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00 będziemy się modlić                      

w intencji dzieci, młodzieży i grona pedagogicznego na rozpoczęcie roku 

szkolnego. Poświęcimy plecaki i przybory szkolne. 

W tym roku obchodzimy 83 rocz. wybuchu II wojny światowej. W naszej 

wspólnocie parafialnej uczcimy to wydarzenie 1 września. Podczas Mszy 

św. o 1800 będziemy się modlić w int Polskich żołnierzy, którzy 83 lat temu 

stanęli w obronie Ojczyzny. Po Eucharystii zapraszamy Parafian na 

uroczystość złożenia kwiatów       i zniczy na zbiorowej mogile Żołnierzy 

Polskich, którzy polegli na ziemi zagnańskiej we wrześniu 1939 r. 

W tym tygodniu: 

I Czwartek – koronka do Krwi Chrystusa 

I Piątek – spowiedź od 17.00 prosimy, aby dzieci i młodzież dobrze 

rozpoczęli rok szkolny od uporządkowania swojego sumienia. Zachęcamy 

do praktykowania I Piątków m-ca. Do chorych ksiądz się uda się                 

w przyszły poniedziałek 5 września. 

I Sobota – adoracja Najświętszego Sakramentu od 7.00, w trakcie której 

Męski Różaniec. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od poniedziałku do piątku od 1700                 

z możliwością spowiedzi. 

 
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek i piątek od 1500 – 1630. 
 
Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom VI gr. z Jaworzy i ofiarę 270 zł. na 

potrzeby kościoła. W sobotę zapraszamy I gr. z Chrustów.  

Wieczór Uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie odbędzie się w niedzielę                 

11 września. Serdecznie zapraszamy.  

Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Medjugorie w dniach                          

17 – 24 września.  

Zachęcamy również do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce 

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

w gablocie.       

W ostatnim tygodniu ze wspólnoty parafialnej odeszły + Stanisława 

Stodulska, lat 87 z Gruszki oraz + Rozalia Adamiec, lat 82 z Belna.         
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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 14, 1. 7-14) 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w 

szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym 

przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak 

mówił do nich: „Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego 

miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony 

przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci: „Ustąp 

temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz 

gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie 

ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka 

cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się 

wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». Do tego 

zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, 

nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych 

sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy 

urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A 

będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę 

bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych». 

Oto słowo Pańskie. 
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INTENCJE 29.08 – 04.09.2022 

29/08/2022 Poniedziałek 

18:00 + Stanisława w 1 rocz. śm. Marii Stanisława Pisarek. 

30/08/2022 Wtorek 

18:00 O Boże błogosł., łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla Franka – int. 

Rodziny 

31/08/2022 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 VI gr. z Jaworzy i ich rodz. troszczących się o 

kościół. 

W int. Rozalii Dawidziuk o Boże błog. opiekę M. Bożej i dar zdrowia od Sióstr 

Róż. ze Ścięgien. 

+ Rozalii. 

+ Sławomira Garyckiego int. chrześnicy Pauliny z rodz. 

+ Mariana Adamiec int. Wojciecha Ślefarskiego Wójta Gminy Zagnańsk. 

+ Stefana Mańkus int. siostry Władysławy i rodz. Zdolińskich. 

+ Ireny Chutnik - int. Anny Stępień z rodz. 

+ Barbary Stąpór int. rodz. Węglarczyków. 

+ Stanisławy Wydrych int. rodz. Kopeć z ul. Turystycznej. 

+ Stefana Kozieł int. brata Stacha z rodz. 

+ Stefana Władysława Władysławy Żołądek. 

+ Krzysztofa w 7 rocz. śm. Janiny Józefa. 

+ Stanisława Kopeć int. siostry Leokadii z rodz. 

+ Teresy Zofii Wałek w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Bronisława Józefy Józefa Januchta, Franciszki Franciszka Król. 

+ Bożeny Góreckiej w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Janiny Janaszek int. córki Barbary z mężem. 

+ Władysława Marii Jana ( 8 rocz. śm) Borowiec, Stanisława Wrona. 

+ Ludwika Falana. 

 

 

01/09/2022 Czwartek 

18:00 1. + Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

            2. W int. Kapłanów od Apost. Margaretka. 

02/09/2022 Piątek 

18:00 1. + Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

         2. + Janiny Bronisława Gareckich,Janiny Jana Barucha,Czesława Gała. 

03/09/2022 Sobota 

08:00 1. + Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

            2. + Kazimierza Sot w 1 rocz. śm. int. Dzieci. 

04/09/2022    Uroczystość Odpustowa ku czci św. Rozalii 

08:00 + Rozalii Piotra Dziedzic, Bronisławy Władysława Zagdańskich, 

               Mieczysława Młodawskiego. 

 

10:00 + Tadeusza Jończyk – gregorianka 

12:00 1)W int. Parafian - Suma odpustowa. 

            2) O Boże błogosł., zdrowie i potrzebne łaski dla  

                Teresy i Bogusława Moskal 

 

            3) + Rozalii(im.), Walentego Korus, Heleny i Stanisława Piwowar 

Ogłoszenia duszpasterskie 28.08.2022 

W najbliższą niedzielę będziemy przeżywać odpust ku czci św. Rozalii. Sumę 

odpustową i kazanie wygłosi dzisiejszy Gość ksiądz Krzysztof Zapała. Zapraszam 

serdecznie wszystkich Parafian do uczczenia naszej patronki, a szczególnie Druhów 

OSP, Rycerzy Kolumba, Panów do chorągwi i baldachimu, Koła Gospodyń 

Wiejskich, Koła Różańcowe żeńskie i męski, Służbę Liturgiczną oraz dzieci do 

sypania kwiatów. Po Mszy św. rozpoczniemy XI Parafialny Festyn Rodzinny 

dedykowany w tym roku szczególnie umęczonemu narodowi ukraińskiemu poprzez 

pomoc parafii świętego Jana Pawła II we Lwowie. Ofiary i dary rzeczowe zbierane 

podczas Festynu przekażemy w następnych tygodniach po odpuście. Szczegóły 

konkretnej pomocy zamieszczone są na stronie parafii w zakładce Ukraina. 

Gwiazdą festynu będzie Jan Wojdak – lider zespołu Wawele. Szczegóły programu 

na plakatach i stronie parafii.  


