
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 18.09.2022 

 

Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny;                

a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy 

będzie. Wartość małych rzeczy, będąc wiernym w małych rzeczach, możemy 

wziąć odpowiedzialność za wielkie sprawy. Również na poziomie wiary jest 

podobnie. Wierność Panu Bogu w małych codziennych sprawach, życie 

według sumienia, właściwie formowanego w świetle Słowa Bożego i nauki 

kościoła, prowadzi do właściwej drogi wiary. Jeżeli sobie będziemy 

folgować, usprawiedliwiać siebie, to niestety pobłądzimy duchowo. 

Wówczas grzech będziemy nazywać cnotą i nie zauważymy jak zdryfujemy 

z właściwej drogi życia. Mówił św. Jan Paweł II: każdy ma swoje 

Westerplatte, z którego nie może zdezerterować. 

 

Przypominamy, że dzisiaj spotkania: dzieci klas III i ich rodziców o godz. 

1000, kandydatów do bierzmowania i ich rodziców o godz. 1600. 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od poniedziałku do piątku od 1700                 

z możliwością spowiedzi. 
 
Kancelaria parafialna nie czynna w tym tygodniu, w bardzo pilnych 

sprawach proszę o kontakt telefoniczny na nr 413113136. 

 

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

na potrzeby kościoła. W sobotę zapraszamy IV gr. z Chrustów.  

Informuję, że w trakcie Festynu zebraliśmy na Ukrainę 5055,50. Niestety 

biorąc pod uwagę ogrom wkładu osobistego i daru KGW, Rady Parafialnej, 

Odnowy w Duchu Świętym i Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie, to zbiórka 

nie wygląda  imponująco. Jednak radosnego Dawcę miłuję Bóg.  
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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  Łk 16, 1-13 

Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego 

oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie              

i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już 

nie będziesz mógł zarządzać”. Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja 

pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się 

wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, 

gdy będę odsunięty od zarządzania”. Przywołał więc do siebie każdego              

z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu 

panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje 

zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał 

drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. 

Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił 

nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata 

roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie 

światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą 

mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych 

przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie 

wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej 

nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie 

okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli                     

w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da 

wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego 

będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym 

wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»           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 
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INTENCJE MSZY ŚW. 19 - 25/09/2022 

19/09/2022 Poniedziałek 

18:00 + Tadeusza Jończyk - gregorianka 

 

20/09/2022 Wtorek 

18:00 1. + Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

2. rez. Justyna Nawrot 

 

21/09/2022 Środa 

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

Najświętszej. 

W int. pokoju na świecie. 

O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla III gr. z Chrustów i ich rodz. 

troszczących się o kościół. 

O Boże błog. opiekę M. Najświętszej i wszelkie łaski dla Bronisławy Błocho 

z racji ur. i im. - int. dzieci. 

Dziękczynna w int. Władysławy i Stefana Piwowarczyk w 70 rocz. ślubu              

z prośbą o dalsze błogosł. i opiekę Bożą od dzieci z rodz. 

O Boże błog. i opiekę M. Bożej dla Zosi i całej rodz. 

W int. Mirosławy o Boże błog. i o dar zdrowia. 

+ Tadeusza Jończyk - gregorianka 

+ zm. ks. Józefa Piwowarczyka i ks. Tadeusza Skrzyniarza - int. Sióstr Róż. 

   ze Ścięgien. 

+ Sławomira Garyckiego int. rodz. Stodulskich i Życińskich. 

+ Celiny Henryka Kodziejczyk. 

+ Stefana Mańkus - int. Heleny Makuch, Edyty i Krzysztofa Pyczek z rodz. 

+ Bronisławy Wójcik int. córki Anny z rodz. 

+ Barbary Stapór int. sąsiadów, rodz. Brachów i Dziedziców. 

+ Stanisławy Wydrych - int. Katarzyny, Hani, Marzeny i Leszka. 

+ Stefana Kozieł int. rodz. Filipiaków z Piekoszowa. 

+ Stanisława Kopeć int. Krzysztofa i Leszka z rodz. 

+ Teresy Zofii Wałek int. mieszk. Chrustów. 

+ Janiny Janaszek - int. wnuków i wnuczki Mirosławy z rodz. 

+ Stanisławy Sikora od uczest. pogrzebu. 

+ Stanisławy Stodulskiej int. wnuka Dariusza z rodz. 

+ Rozalii Adamiec int. sąsiadów. 

+ Kazimierza Wrońskiego, Stefani Stefańskiej 

+ w int. dusz w czyśćcu cierpiących. 

 

22/09/2022 Czwartek 

18:00 1. + Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

2. + Heleny Pela. 

 

23/09/2022 Piątek 

18:00 1. + Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

2. + Stanisławy (30 r.śm.) Kacpra Bracha. 

 

24/09/2022 Sobota 

08:00 1. + Tadeusza Jończyk - gregorianka. 

2. + ks. Tadeusza Skrzyniarza int. Apostol. Margaretka. 

 

25/09/2022 XXVI Niedziela Zwykła 

08:00 + Tadeusza Jończyk - gregorianka 

10:00 Dzięk. z prośbą o Boże błog. opiekę M. Bożej i potrzebne łaski na 

dalsze lata dla Mileny i Krzysztofa z racji 20 rocz. ślubu - int. mamy. 

12:00 + Barbary Karcz (r. śm.) i zm. z rodz. Karczów. 

16:00 + Jana Marii Józefa Kopeć. 

 


