
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 22.01.2023 

 

«Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Przeżywamy doroczny 

dzień seminaryjny, witając w naszej wspólnocie parafialnej przedstawicieli 

Wyższego Seminarium Duchownego. Jeszcze bardziej doniosłe staje się 

zaproszenie Pana, aby pójść za Nim i doświadczając żaru Jego serca, być Jego 

świadkiem we współczesnym świecie, który odrzucił Boga i Jego Ewangelię. 

Dziękujemy Panu Bogu za naszych Gości, którzy mają odwagę, aby dla 

Jezusa wyrzec się siebie, własnych planów i pozwolić się przepasać Panu, aby 

ich poprowadził, tam, gdzie On pragnie, głosić Ewangelię o królestwie, leczyć 

wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.  

Jak ogłaszałem, w środę o 1700 w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, 

będziemy sprawować uroczystą Mszę św. w intencji powstańców 

styczniowych oraz mieszkańców Zagnańska wspierających uczestników tego 

zrywu narodowego. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie w Domu 

Parafialnym. Będziemy mogli poznać wydarzenia związane z powstaniem na 

terenie Zagnańska. Wysłuchamy pieśni z tego okresu w wykonaniu Zespołu 

Ludowego „Jaworzanki” oraz obejrzymy umundurowanie i wyposażenie 

powstańców – strzelca i kosyniera. Zapoznamy się z prywatną kolekcją 

pamiątek związanych z powstaniem. 

 

W następną niedzielę zapraszamy po mszy św. o 1600 na Adorację 

Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą uwielbienia i uzdrowienia.  

Kancelaria parafialna w poniedziałek od 800 do 900 i w środę od 1500 – 1630. 
 
Bóg zapłać VI gr. Rodzin ze Ścięgien za troskę o kościół i ofiarę 100 zł.                      

W sobotę zapraszam o godz. 900 pierwsze 10 Rodzin z Lekomina.  
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Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  Mt 4, 12-23 

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił 

jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu 

ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 

«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, 

Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,                   

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». 

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 

królestwo niebieskie». 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, 

zwanego Piotrem i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli 

bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami 

ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. 

A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza,             

i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe 

sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. 

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc 

Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród 

ludu.         Oto słowo Pańskie. 
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Porządek kolędy w tym tygodniu: 

Jaworze nr 1 – 45 (księżą równolegle)        23.01.2023 – Pn. 15.00 

Jaworze nr 46 – 100 (księżą równolegle)        24.01.2023 – Wt. 15.00 

Turystyczna nr 1 – 22A (księżą równolegle)        26.01.2023 – Czw. 15.00 

Turystyczna nr 23 – 43 (księżą równolegle)        27.01.2023 – Pt. 15.00 

Zgłoszenia indywidualne        28.01.2023 – Sb. 10.00 

 

Dziękuję Wszystkim, którzy nas do tej pory przyjęli w swoje gościnne progi. 

Proszę, aby Rodziny, które zamierzają przyjąć Kapłana z pasterskim 

błogosławieństwem, otworzyły furtki, bramy swoich posesji. Pięknie, gdy 

Gospodarz oczekuje księdza na zewnątrz. Proszę, aby Rodzina u których 

zaczynamy wizytę duszpasterską (trzeba się umówić ze sobą, bowiem księżą 

zaczynają od różnych rodzin) przyjechała po księży. 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 23 - 29/01/2023 

 

23/01/2023 Poniedziałek 

07:00 1. Int. wolna. 

24/01/2023 Wtorek 

07:00 1. + Celiny Tkacz od uczestników pogrzebu. 

2. + Wojciecha Cecylii Kazimiery Jończyk. 

25/01/2023 Środa 

17:00 1. W int. powstańców styczniowych oraz mieszkańców Zagnańska 

                wspierających uczestników tego zrywu narodowego 

2. O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla VI grupy ze Ścięgien i ich rodz. 

    troszcz. się o kościół. 

O zdrowie i Boże błog. dla syna Tomasza w 40 rocz. ur. 

+ Janiny Jędryka int. rodz. Fąfarów. 

+ Janiny Knez int. mieszk. Wrzosy. 

+ Genowefy Jończyk int. Anny Jarosława Piotrowskich. 

+ Stanisława Cieślak int. mieszk. Chrustów. 

+ Heleny Mazur int. rodz. Piwowarczyk Żołądek Haba Piotrowskich  

    i Wójcik. 

+ Andrzeja Życińskiego int. Marzeny Knez i Feliksa Piec. 

+ Adeli Molendowskiej int. wnuka Michała z żoną Elżbietą i synem Filipem. 

+ Celiny Tkacz int. mieszk. Chrustów. 

+ Krystyny Leokadii Wincentego Mondzik (6 r. śm.) , Marianny Jana Salwa. 

+ Heleny Gosek int. mieszk. Chrustów. 

+ Marianny Adamiec int. sąsiadów. 

26/01/2023 Czwartek 

07:00 1. + Wiesławy (34 r. śm.) Bogusława (7 r. śm.) Górzyńskich. 

2. + Genowefy Janiszewskiej, Czesławy Podsiadło, Barbary Kumor. 

27/01/2023 Piątek 

07:00 1. + Stanisława Władysławy Fąfara w 2 rocz. śm., Jana Apolonii 

                  Teodora Jończyk. 

 2. Int. wolna. 

28/01/2023 Sobota 

08:00 1. + Bożeny Nuckowskiej Pardyka. 

2. + Andrzeja Życińskiego int. Joanny Knez, Martyny Strzelec z rodz. 

       Rozalii Paliga. 

29/01/2023 IV Niedziela Zwykła 

08:00 + Janiny Stanisława Bracha, Katarzyny Antoniego Górzyńskich. 

10:00 + Stefanii (20 r. śm.) Stanisława Bracha. 

12:00 + Anny Jerzego Pyczek, Jerzego Sylwestra Makuch, Dariusza 

               Liwocha. 

16:00 + Kazimierza Wawrzeńczyk (2 r. śm.) i zm. z rodz. Wawrzeńczyków  

               i Chabów. 

 


