
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 04.09.2022 

Wielkie tłumy szły za Jezusem. A jednak w decydującym momencie pod 

krzyżem była garstka wiernych Mu do końca, nawet Piotr w najbardziej 

dramatycznym momencie zaparł się Pana. Jednak co jest istotne zapłakał nad 

swoją niewiernością i wrócił do Pana. Dlaczego zabrakło większości z tłumu  

bowiem Jezus postawił konkretne wymagania: Jego postawić na pierwszym 

miejscu, brać na co dzień swój krzyż, wyrzec przywiązania się do 

wszystkiego co powoduje zniewolenie. Odeszli – trudna jest ta mowa. Także 

dzisiaj, to się dzieje: Pismo święte jest archaiczne, kościół jest skostniały, 

nieżyciowy, wymagania Bożych przykazań są nieaktualne, ksiądz jest zły – 

wszystko na nie, byle nie wziąć swojego krzyża i pójść za Panem. Rezultat: 

dramatyczne, pełne bólu i lęku życie – oczywiście winni wszyscy wokoło.  
 
Przeżywamy doroczny odpust ku czci św. Rozalii. Sumę odpustową                      

i kazania głosi ks. Krzysztof Zapała. 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. 
 
Dzisiaj z racji Festynu nie ma Mszy św. o godz. 16.00!!! 
 
Bóg zapłać za pamięć modlitewną – i liczną obecność na mszy św.                        

1 września w 83 rocz. wybuchu II wojny światowej oraz złożenie kwiatów       

i zniczy na zbiorowej mogile Żołnierzy Polskich, którzy polegli na ziemi 

zagnańskiej we wrześniu 1939 r. 
 
W tym tygodniu: 

8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
 
Odwołujemy wizytę u chorych. Ksiądz Marek umówi się z rodzinami 

indywidualnie. 
 
Adoracja Najświętszego Sakramentu – od poniedziałku do piątku od 1700                 

z możliwością spowiedzi. 
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Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Łk 14, 25-33 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś 

przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i 

dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. 

Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim 

uczniem. 

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza 

wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a 

nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: 

„Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. 

Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie 

usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić 

czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, 

wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki 

pokoju. 

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może 

być moim uczniem». 

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 



 

 

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek i środę od 1500 – 1630. 

Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom I gr. z Chrustów i ofiarę 190 zł. na 

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

Wieczór Uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie odbędzie się w następną 

niedzielę po mszy św. popołudniowej. Serdecznie zapraszamy.  

 

INTENCJE MSZY ŚW. 05 - 11/09/2022 

05/09/2022 Poniedziałek 

18:00 1. + Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

2. + Kazimierza Sot w 1 rocz. śm. 

06/09/2022 Wtorek 

18:00 1. + Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

2. + Stefana Stefanii Borowiec, Marianny Pawła Piskulak, 

       Kazimierza Białek, Ewy Połetek. 

07/09/2022 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 I gr. z Chrustów i ich rodz. troszczących 

się o kościół. 

O Boże błog. zdrowie i potrzeb. łaski dla Sióstr Róż. ze Ścięgien i ich rodzin. 

+ Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

+ Stefana Rozalii Gareckich. 

+ Heleny Rozalii Pawła Wydrych. 

+ Sławomira Garyckiego int. rodz. Pietrusów i Antczaków z Sieradza. 

+ Heleny Mieczysława Ryng, Bronisławy Ignacego Stanisława Wrońskich. 

+ Stefana Mańkus int. rodz. Miernik. 

+ Ireny Chutnik int. siostry Stanisławy Piwowar z synem Łukaszem. 

+ Barbary Stąpór int. siostrzeńca Grzegorza z rodz. 

+ Stanisławy Wydrych int. Jadwigi Partyka i Mirosławy Adamiec. 

+ Stefana Kozieł int. brata Piotra z rodz. 

+ Stanisława Kopeć int. siostry Kazi z rodz. 

+ Bronisława Piwowar w 26 rocz. śm - int. Rodziny. 

+ Danuty Eugeniusza Trela z Kielc. 

+ Heleny Stanisława Waksmundzkich z Nowego Targu - int. rodziny. 

+ Jana Katarzyny Białek i zm. z rodz. Białek z Dąbrowy k. Kielc - int. 

    rodziny. 

+ Kazimierza Sot w 1 rocz. śm. int. Jarosława i Zbigniewa z rodz. 

+ Teresy Zofii Wałek int. mieszk. Chrustów. 

+ Mariana Adamiec int. Florianek. 

+ Bożeny Góreckiej int. mieszk. Borowej Góry. 

+ Rozalii Pawła Marcisz, Stefana Józefy Jońca. 

+ Janiny Janaszek - int. wnuczka Anatola z rodz. 

+ Stanisławy Sikora - int. córki z rodz. 

+ Stanisławy Stodulskiej - int. córki Renaty z rodz. 

+ Rozalii Adamiec - int. Danuty i Edwarda Milcarz z rodz. 

+ Heleny Najberg w 10 rocz. śm. int. córki Małgorzaty z rodz. 

08/09/2022 Czwartek 

18:00 1. + Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

2.  W int. ks. Radosława Sobalkowskiego od Apostol. Margaretek. 

09/09/2022 Piątek 

18:00 1. + Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

2. + Marianny Tadeusza Chłopek. 

10/09/2022 Sobota 

08:00 1. + Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

2. + Stefana Kozieł. 

11/09/2022 XXIV Niedziela Zwykła 

08:00 + Marianny Stefana Jana Danuty Wójcickich. 

10:00 + Edwarda Chaba, Karoliny Stanisława Ślewa. 

12:00 + Tadeusza Jończyk - gregorianka 

16:00 + Stanisława Rozalii Mariana Bracha i zm. z rodz. Brachów. 


