
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 11.09.2022 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Jak 

zrozumieć miłość Ojca, który wobec marnotrawnego syna, nie tylko go nie 

potępia – nie odrzuca, tylko głęboko wzruszony przyjmuje go pod swój dach 
 
Bóg zapłać za wspólne przeżycie odpustu parafialnego. Bóg zapłać KGW 

Floriankom, Dary Lasu, Druhom OSP Zagnańsk Chrusty, Żywym 

Różańcom, Rycerzom Kolumba, dziewczynkom sypiącym kwiaty, służbie 

liturgicznej, Panom niosącym chorągwie. Bóg zapłać Wszystkim, którzy 

zaangażowali się w realizację XI Rodzinnego Festynu Parafialnego. Ogrom 

pracy włożyła Rada Parafialna której dziękuję na ręce p. Romana Piskulaka,  

Dziękuję wspomnianym powyżej KGW wraz z Jaworzankami, 

Nauczycielom SP nr 1 w Zagnańsku Chrustach, Policji na ręce p. komisarza              

Roberta Nygi,  żołnierzom X Świętokrzyskiej Brygady WOT, Duhom OSP 

Zagnańsk Chrusty, Chórom Fermata i Con Pasionne, scholi dziecięcej                        

z parafii św. Józefa Robotnika z Kielc, dzieciom z SP nr 1 i 2 w Zagnańsku, 

Rycerzom Kolumba, Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie i Klubom Wolna 

Strefa, Odnowie w Duchu Świętym, Wodociągom Kieleckim na ręce Prezesa 

p. Henryka Milcarza, Urzędowi Gminy na ręce p. Wójta Wojciecha 

Ślefarskiego, Nadleśnictwu Zagnańsk na ręce p. Nadleśniczego Marka 

Miazgi, Panom Marcinowi Fąfara i Sławomirowi Michta. Jak widać 

zaangażowało  się w nasze parafialne święto szereg osób, dzięki którym 

mógł być tak udany Festyn po czasie pandemii. Z serca Bóg zapłać. 
 
W tym tygodniu: 

13 września kolejne Nabożeństwo Fatimskie o godz. 1900. 

14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
 
Za tydzień w niedzielę spotkania: dzieci klas III i ich rodziców o godz. 1000, 

kandydatów do bierzmowania i ich rodziców o godz. 1600. 

Wrześniowa wizyta u chorych w sobotę 17.09. 
 
Adoracja Najświętszego Sakramentu – w poniedziałek i od środy do piątku 

od 1700 z możliwością spowiedzi. W środę w intencji pokoju na Ukrainie. 
 
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę, piątek od 1500 – 1630. 
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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Łk 15, 1-32  W owym czasie przybliżali się 

do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni 

w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy 

następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 

dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją 

znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów                     

i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: 

Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż                   

z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo 

jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie 

wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki                  

i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, 

powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który 

się nawraca». Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł 

do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek 

między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony   

i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód 

w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego 

z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on 

napełnić swój żołądek s trąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba,                    

a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, 

zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim 

synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do 

swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: 

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się 

twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę 

i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone 

cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów 

ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.                                 

Oto słowo Pańskie. 
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Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom II gr. z Chrustów i ofiarę 160 zł. na 

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

Dzisiaj Wieczór Uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie po mszy św. 

popołudniowej. Serdecznie zapraszamy.  

INTENCJE MSZY ŚW. 12 - 18/09/2022 

12/09/2022 Poniedziałek 

18:00 + Tadeusza Jończyk - gregorianka 

13/09/2022 Wtorek 

19:00 O Boże błog i opiekę M.B.F. dla Mateusza i Sióstr Róż. z Zachełmia. 

Dziękczynna Agaty z racji 25 urodzin z prośbą o Boże błog. zdrowie opiekę M. Bożej              

i wypełnienie woli Bożej w Jej życiu. 

Dziękczynna w 25 rocz. urodz. Anny z prośbą o Boże błog. zdrowie opiekę M. Bożej - int. 

rodziców. 

O Boże błog. opiekę M.B.F. i zdrowie dla Sióstr Róż. z Zachełmia i ich rodz. 

W int. Blanki w 6 rocz. urodz. oraz rodzeństwa o Boże błog. opiekę M. Najświętszej, dar 

zdrowia i łaskę żywej wiary. 

Dziękczynna w int. Anny za dar zdrowia, łaskę wiary i dary Ducha Świętego z int. 

Wspólnoty Odn. w Duchu Św. 

+ Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

+ Sławomira Garyckiego int. Henryka Gareckiego z rodz. 

+ Mariana Adamiec int. mieszk. Chrustów. 

+ Eulalii Piskulak int. mieszk. Chrustów. 

+ Marianny Górzyńskiej z int. byłych chórzystów z naszej parafii. 

+ Janiny Jana Kołda. 

+ Stanisława Kopeć int. Albina Wójcickiego. 

+ Teresy Zofii Wałek int. mieszk. Chrustów. 

+ Janiny Janaszek int. mieszk. Jaworzy. 

+ Stanisławy Sikora int. rodz. Raszek. 

+ Stanisławy Stodulskiej int. córki Elżbiety z rodz. 

+ Marka Stanisława Lutek , Janiny Kmieć i zm. Rodziców. 

+ Rozalii Adamiec int. mieszk. Belna. 

+ Marianny Stanisława Adamiec int. Córki z mężem. 

+ Moniki Czesława Adamiec. 

+ Czesławy Władysława Andrzeja Młodawskich, Wiesławy Pięta. 

14/09/2022 Środa 

18:00 O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla II gr. z Chrustów i ich rodzin. 

+ Tadeusza Jończyk - gregorianka 

+ Kazimierza Zagnańskiego. 

+ Stefana Mańkus int. Barbary i Edwarda Dudzik. 

+ Jarosława Wesołowskiego. 

+ Barbary Stąpór int. siostrzeńca Adama z rodz. 

+ Stanisławy Wydrych int. Teresy i Stefana Wydrych. 

+ Stefana Kozieł int. Eugeniusza z rodz. 

+ Stanisława Kopeć int. bliskich znajomych. 

+ Teresy Zofii Wałek int. mieszk. Chrustów. 

+ Bożeny Góreckiej int. rodz. Karcz i Świszczorowskich. 

+ Janiny Janaszek int. uczestn. pogrzebu. 

+ Stanisławy Sikora int. sąsiadów z ul. Chełmiowej. 

+ Stanisławy Bogusława Teresy Rasztabiga, Bronisławy Jana Zarzyckich, Kazimierza 

Kupisz. 

+ Rozalii Adamiec int. brata Stanisława z rodz. 

+ Rozalii i zm. z rodz Szostaków, Stanisławy i zm. z rodz. Tkaczyków, Roberta i zm.  

   z rodz. Stańczyków int. Zofii Tkaczyk. 

15/09/2022 Czwartek 

18:00 1. + Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

2. + Janiny w 27 rocz.śm. Jana Kołda. 

16/09/2022 Piątek 

18:00 1. + Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

2. + Barbary Stanisława Ryszarda Dariusza Kopeć, Marii Andrzeja Oszczepalskich. 

17/09/2022 Sobota 

08:00 + Tadeusza Jończyk - gregorianka 

18/09/2022 XXV Niedziela Zwykła 

08:00 + Tadeusza Jończyk - gregorianka 

10:00 + Jerzego Tomasza Gosek, Marianny Stefana Mieczysława Adamiec. 

12:00 Dzięk. z prośbą o Boże błog. opiekę M.Bożej i dary Ducha Świętego dla 

              Aleksandry  z racji 18 rocz. urodz.- int. babci.                                                            

16:00 + Janiny Stefana Kopeć. 

 


