
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 11.12.2022 

«Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» 

Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co 

patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają 

oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 

Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie». 

Rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe witam w naszej wspólnocie parafialnej 

O. Jakuba Zawadzkiego i proszę modlitwę za ten czas i za Ojca. Program 

rekolekcji: Dzisiaj niedzielny porządek. Poniedziałek i wtorek msze św. 700 

– Roraty; 1000 – ogólna (we wtorek z sakramentem namaszczenia chorych); 

1630 – dla dzieci Roraty; 1800 – ogólna. Spowiedź adwentowa wtorek od 930 do 

mszy św. Po południu od 1600 do 1630 i od 1730 do 1800. 

Roraty codziennie od pon. do piątku o godz. 7 rano, a popołudniu dla dzieci    

o godz. 1700 z wyjątkiem dni rekolekcyjnych - poniedziałek i wtorek o 1630.  
 
O. Jerzy Dniepro, z serca dziękuje za pomoc udzieloną przez nas i księży                

z dekanatu – 6600 zł.  na generator oraz za ciepłą bieliznę i konserwy. 

 

W środę 21.12 na mszy św. wieczornej, będzie się z nami modlił 

charyzmatyczny kapłan z Indii Ojciec Joseph Vadakkel – apostoł Jezusa 

Eucharystycznego, będzie posługiwał darem modlitwy o uzdrowienie. 

 

Przygotowujemy się do świątecznej pomocy, jeżeli ktoś zna sąsiadów lub inne 

osoby potrzebujące świątecznej pomocy, to proszę o dyskretną informację. 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od środy do piątku od 1600.  

 

W zakrystii są jeszcze poświęcone opłatki na stół wigilijny i świece Caritas             

–W. D. P Dz. – dochód przeznaczymy na świąteczną pomoc najuboższym,             

ofiara za świecę, równowartością jednego obiadu dla dziecka minimum 12 zł.  
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Mt 11, 2-11 

Na Chrystusie spełniają się proroctwa 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z 

zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy 

oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co 

słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, 

trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim 

głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie». 

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście 

obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście 

zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich 

są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? 

Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym 

napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci 

drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie 

powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie 

niebieskim większy jest niż on». 

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 



 

 

W zakrystii są do nabycia bardzo ciekawe kalendarze rolnika z wieloma 

cennymi przepisami i tradycjami oraz kalendarze diecezjalne. 
 

Muzeum Diecezjalne w Kielcach zaprasza w czwartek 15.2.2022 r. o godz. 

1700 na kolejne spotkanie w ramach Akademii Wiara - Kultura - Nauka. 

Wykład: " Milczenie katedry" wygłosi redaktor Jan Maciejewski z Krakowa. 
 

Bóg zapłać Rodzinom ul. Chełmowej, Spokojnej i Pogodnej za troskę             

o kościół i ofiarę 200 zł. W sobotę zapraszam pierwsze 10 Rodzin ze 

Ścięgien.  

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

INTENCJE MSZY ŚW. 12 - 18/12/2022 

12/12/2022 Poniedziałek 

07:00 W int. ks. Proboszcza. 

10:00  wolna 

16:30  wolna 

18:00 + Stanisława Moćko (37 r. śm.) i zmarłych z rodz. Moćko, 

              Żmudzińskich i Janik. 
 

13/12/2022 Wtorek 

07:00  wolna 

10:00 W int. chorych i samotnych Parafian. 

16:30  wolna 

18:00 + Stefana Żołądek w 4 r. śm. Janiny Zygmunta Jerzego Garlickich. 
 

14/12/2022 Środa 

07:00 W int. Parafian o łaskę wiary, Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej. 

17:00 O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla grupy z ul. Chełmowej, 

Spokojnej, Pogodnej i ich rodz. troszcz. się o kościół. 

+ Jolanty Zimnickiej w 3 r. śm. int. męża i dzieci. 

+ Janiny Jędryka int. mieszk. Chrustów. 

+ Janiny Knez int. córki Alicji z mężem. 

+ Genowefy Jończyk int. koleżanek córki Grażyny z Urzędu 

   Marszałkowskiego 

+ Heleny Mazur int. rodz. Jończyk i Mazur. 

+ Janiny Rzońca int. wnuka Huberta z rodz. 

+ Jadwigi Białek int. mieszk. Ścięgien. 

+ Mieczysławy Paryska w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Władysława Skrzyniarz (19 r. śm.) i zm. z rodz. Skrzyniarz, Dziedzic, 

   Rutka, Surma. 

+ Stanisława Cieślak int. mieszk. Chrustów. 

+ Stanisława Baran int. Moniki z rodz. 

+ Sabiny Klary Wojciecha Bracha, Marii Gawior, Bronisławy Szotek.  
 

15/12/2022 Czwartek 

07:00 + Stefana Kozieł. 

17:00 + Czesława Marcisz w 4 r. śm. Stanisława Jońca. 

 

16/12/2022 Piątek 

07:00 + Janiny Rzońca int. Zdzisławy z rodz. 

17:00 + Kazimierza Haba, Józefa Marianny Wiech. 
 

17/12/2022 Sobota 

08:00 1. + Franciszka Zemsta w 8 r. śm. 

2.  wolna 
 

18/12/2022 IV Niedziela Adwentu 

08:00 Franciszka Garyckiego w 1 r. śm. 

10:00 Złoty Jubileusz Danuty i Stefana z prośbą o Boże błog. i opiekę M. 

Bożej - int. Dzieci z rodz. 

12:00 + Danuty Kołda w 18 r. śm. 

16:00 + Janiny Kopeć int. Teresy z rodz. 


