
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 29.01.2023 
 

Błogosławieni ubodzy w duchu, … którzy się smucą, … cisi, … którzy łakną                 

i pragną sprawiedliwości, … miłosierni, … czystego serca, … którzy 

wprowadzają pokój, … cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, … 

(którym) urągają i prześladują. Na pychę świata i współczesnego człowieka, 

jest jedyna odpowiedź – droga błogosławieństw – to jest droga prawdziwego 

szczęścia. Jeżeli brakuje odwagi by iść drogą błogosławieństw, to w sercu jest 

gorycz, oskarżanie wszystkich wokoło i dramatyczna pustka. Błogosławieni!!! 
 
Dzisiaj zapraszamy po mszy św. o 1600 na Adorację Najświętszego 

Sakramentu wraz z modlitwą uwielbienia i uzdrowienia. Zapraszam.                      

W osobistym spotkaniu z Jezusem w Najświętszym Sakramencie, możemy 

doświadczyć mocy uleczenia i uzdrowienia wewnętrznego. 
 
Dziękuję Wszystkim, którzy nas przyjęli w swoje gościnne progi w ramach 

tegorocznej wizyty duszpasterskiej. Przyjęto nas w ponad 900 

gospodarstwach, przy 766 wizytach. W tych rodzinach przyjęło nas 2176 osób 

Nie przyjęło nas 24% rodzin, sądzę, że ok. 15% nas nie przyjęło z własnego 

wyboru. Ciekawa zmiana w ilości osób pracujących i przebywających za 

granicą tj. ok. 50 osób wobec ok. 800 osób w roku 2016 r. Być może będzie tu 

niewielka rozbieżność ale widać, że sporo osób wróciło z zagranicy i Bogu 

dzięki. W zdecydowanej większości rodzin byliśmy przyjmowani serdecznie  

i gościnnie, pojedyncze wizyty były trudniejsze. Świadomość nas 

duszpasterzy, że odwiedzaliśmy Was w autorytecie Chrystusa i Jego Kościoła 

z Bożym błogosławieństwem, dała nam moc na te szczególne dni. Bóg zapłać 

za gościnę, duchowe wsparcie i Waszą ofiarność.  
 
Bóg zapłać za wspólna inicjatywę Szkoły nr 1 w Zagnańsku Chrustach i Rady 

Parafialnej za uczczenie 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego              

w naszej Małej Ojczyźnie. Szczególne podziękowania P. Romanowi 

Piskulakowi – pomysłodawcy i animatorowi tych obchodów. Dyrekcji, 

Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom, Jaworzankom, Leśnikom, Radzie 

Parafialnej, P. Stanisławowi Białek, P. Andrzejowi Grodzieckiemu, 

Aleksandrze Pasternak. Szczegółowa relacja i zdjęcia na stronie parafii                  

w zakładce „Spotkanie z Tradycją i Historią. 
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Mt 5, 1-12a 

Błogosławieni ubodzy w duchu 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego 

uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: 

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem 

do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego 

powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, 

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie». 

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 tym tygodniu: I Czwartek m-ca Koronka do Krwi Chrystusa; I Piątek           

m-ca: spowiedź w trakcie Adoracji od 1600, do chorych ksiądz Marek umówi 

się z rodzinami; I Sobota m-ca: adoracja NS od 700 i męski różaniec.  

 
Adoracja NS – od poniedziałku do piątku od 1600, wtedy spowiedamy. 
 

Prosimy kandydatów do bierzmowania jutro na godz. 1100 do pomocy przy 

rozbieraniu szopki i choinek. 

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę i piątek od 1500 – 1600. 
 
Bóg zapłać I gr. Rodzin z Lekomina za troskę o kościół i ofiarę 130 zł.                      

W sobotę zapraszam o godz. 900 kolejne 10 Rodzin II gr. z Lekomina.  

Klub Wolna Strefa otwarty jest w piątek od godz. 1000 – 1600 i w sobotę od 

1000 do 1400. Niestety klub nie będzie dostępny w inne dni w ferie, z wielu 

powodów: nadal brak zainteresowania młodych i rodziców, trudno 

udostępniać klub, gdy nie było zainteresowania pracą całoroczną oraz dlatego, 

że póki co, Klub jest finansowany tylko przez Stowarzyszenie „Nadzieja 

Rodzinie” i parafię. Mam nadzieję, że znajdzie się grupa rodziców, którzy 

wesprą nas w funkcjonowaniu Klubu i pracy z młodymi. 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 30/1 - 05/02/2023 
 

30/01/2023 Poniedziałek 

17:00 Int. wolna 
 

31/01/2023 Wtorek 

17:00 + Marianny Józefa Sabiny Czesława Dziedzic. 
 

01/02/2023 Środa 

17:00 

W int. Parafian o Boże błog. i dar wdzięczności. 

O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla I grupy  z Lekomina i ich rodz. troszcz. 

się o kościół. 

W int. Rozalki w 10 rocz. ur. z prośbą o Boże błog. i dary Ducha Świętego. 

+ Rozalii Błońskiej - greg. 

+ Janiny Jędryka int. Krystyny Urszuli Krzysztofa z rodz. 

+ Janiny Knez int. wnuczka Rafała z rodz. 

+ Heleny Wiech w 8 rocz. śm. Czesławy Karmara w 13 rocz. śm. 

+ Stanisława Cieślak int. mieszk. Chrustów. 

+ Heleny Wójcik int. koleżanek z pracy. 

+ Andrzeja Życińskiego int. kolegów z Zachełmia. 

+ Adeli Molendowskiej int. wnuczki Agaty z rodz. 

+ Celiny Tkacz int. sąsiadów. 

+ Wiesławy w 34 rocz. śm. Bogusława w 7 rocz. śm. Górzyńskich. 

+ Heleny Gosek int. mieszk. Chrustów. 

+ Marianny Adamiec int. sąsiadów. 

+ Czesława Górzyńskiego w 2 rocz. śm. - int. córek z rodz. 
 

02/02/2023 Czwartek 

17:00 1. + Rozalii Błońskiej - greg.  

2. rez. Apostol. Margaretka. ( poza parafią ) 
 

03/02/2023 Piątek 

17:00 1. + Janiny Jędryka int. Władysławy Jędryka z rodz. 

2. + Rozalii Błońskiej - greg. ( poza parafią ) 
 

04/02/2023 Sobota 

08:00 + Rozalii Błońskiej - greg. 
 

05/02/2023 V Niedziela Zwykła 

08:00 + Rozalii Błońskiej - greg. 

10:00 rez. Teresa Hofman. 

12:00 + Władysława w rocz. śm. Łucji Czesława Janik, Józefa Kuźnickiego. 

16:00 + Ignacego w 10 rocz. śm. Franciszki Adamiec, Jerzego Topolskiego. 


