
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 19.03.2023 

«Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» Fundamentalne pytanie dla każdej 

osoby. Wiara w Jezusa jest gwarantem naszego zbawienia. Wiara bez 

modlitwy nie jest możliwa. Gdy się modlimy wiara w nas wzrasta. Kiedy 

brakuje modlitwy wiara zanika. Wiara bez uczynków martwa jest. Zatem, aby 

wiara była w nas mocna, nie możemy zlekceważyć modlitwy – modlitwy 

serca. Dzięki wierze widzimy inaczej niż patrzy świat. Dzięki wierze mamy 

Boże spojrzenie na problemy i wezwania. Dzięki wierze gdy na horyzoncie 

jest krzyż cierpienia, doświadczenia, wiemy, że nastąpi poranek 

zmartwychwstania. Módlmy się abyśmy nie utracili wiary i ją pogłębiali. 

Raduje serce liczny udział w liturgii Drogi Krzyżowej – mam nadzieję, że po 

rekolekcjach znajdą czas dla ukrzyżowanego Pana, pozostali Parafianie                   

- Droga Krzyżowa w piątki o godz. 1730 po mszy św.  

Zapraszamy do wyjazdu na film Opiekun – bardzo poruszająca historia św. 

Józefa w realiach współczesności. Seans zarezerwowany dla parafii 29.03               

o godz. 1845 w kinie Moskwa – koszt biletu 12 zł. Można indywidualnie 

jechać, będzie zorganizowany przewóz zbiorowy. Proszę aby młodzież do 

bierzmowania wzięła udział w ramach swojej formacji. 

Dzisiaj po mszy św. o godz. 1000 spotkanie dzieci klas III przygotowujących 

się do I Komunii św. wraz z obojgiem Rodziców. 

Wobec bezpodstawnego ataku na Św. Jana Pawła II potrzeba abyśmy swoją 

postawą i modlitwą okazali Panu Bogu wdzięczność za dar JP II. Pragniemy 

wraz z parafią św. Józefa Oblubieńca przejść ulicami Zagnańska 02.04. w 18 

rocznicę odejścia Wielkiego Rodaka do Domu Ojca. Po drodze będziemy 

modlić się Gorzkimi Żalami i Drogą Krzyżową, którą poprowadzą 

przedstawiciele naszych parafii. Wyruszymy o godz. 1500 od św. Józefa 

Oblubieńca NMP aby o 1615 sprawować w naszym kościele Eucharystię 

Niedzieli Palmowej – prosimy już przygotowywać palmy, które wówczas 

poświęcimy. Po mszy św. zaprosimy do Domu Parafialnego na program 

świadectwa i refleksji spotkania z św. Janem Pawłem II wraz z Agapą. 
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Słowa Ewangelii według Świętego Jana  1. 6-9. 13-17. 34-38 

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 

Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego,           

i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: 

Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy 

przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który 

siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, 

jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem». Zaprowadzili 

więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego 

dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów 

faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: 

«Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę». 

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, 

bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek 

grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie 

więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci 

otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok». Rzekli mu w odpowiedzi: 

«Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz. 

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy 

ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, 

abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego 

widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!»          

i oddał Mu pokłon.                                

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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Adoracja NS – od poniedziałku do piątku od 1600. 

 

W zakrystii jest do odbioru dla Prenumeratorów tygodnik Niedziela. Można 

jeszcze się zapisać na prenumeratę. W zakrystii są dodatkowe egzemplarze. 
 

Kancelaria parafialna czynna w  poniedziałek, środę i piątek od 1500 – 1600. 

 

Bóg zapłać II gr. Rodzin z Zachełmia za troskę o kościół i ofiarę 150  zł.            

W sobotę zapraszam po mszy św. o godz. 800 Rodziny II i III gr. z Zachełmia. 

 

Komunikaty 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 20 - 26/03/2023 

 

20/03/2023 Poniedziałek 

17:00 + Stanisławy Stodulskiej - gregor. 

21/03/2023 Wtorek 

17:00        1. + Stanisławy Stodulskiej - gregor. 

 2. + Józefa (im.) Marianny Sabiny Czesława Dziedzic. 

22/03/2023 Środa 

17:00 1. W int. Parafian o Boże błog. o dar wdzięczności, łaskę przemiany 

serc. 

          2. O Boże błog. i opiekę M.B.N.P. dla rodzin z II gr. z Zachełmia  

troszcz. się o kościół. 

+ Stanisławy Stodulskiej - gregor. 

+ Stanisława Cieślak int. kolegów z Tech. Leśnego w Zagnańsku. 

+ Adeli Molendowskiej - int. rodz. Marcisz. 

+ Kazimierza Haba, Józefa Marianny Wiech. 

+ Celiny Tkacz int. Barbary Goroń. 

+ Heleny Gosek int. wnuka Piotra z Madzią i Antosią. 

+ Bronisława Januchta int. żony. 

+ Rozalii Król int. wnuczki Marleny z mężem. 

+ Jadwigi Wójcickiej w 30 dniu od uczest. pogrzebu. 

+ Stanisława Kopeć int. córki Agnieszki z rodz. 

+ Jana Ziółkowskiego w 2 rocz. śm. int. żony z dziećmi. 

 

23/03/2023 Czwartek 

17:00 1. + Stanisławy Stodulskiej - gregor. 

              2. + Mieczysława (7 r. śm.) Stanisławy Błońskich i zm. z rodz. 

Błońskich i Brachów. 

24/03/2023 Piątek 

17:00 1. + Stanisławy Stodulskiej - gregor. 

              2. rez. Maria Wrońska. 

25/03/2023 Sobota 

08:00 1. + Stanisławy Stodulskiej - gregor. 

              2. + Zm. z rodz. Adamczyk i dusze w czyśćcu cierpiące. 

26/03/2023 V Niedziela Wielkiego Postu 

08:00 + Marianny Stanisława Liwocha, Zofii Jana Dudzik, Jerzego 

Sylwestra Makuch. 

10:00 + Stanisławy Stodulskiej - gregor. 

12:00 + Jerzego Paryska, Stanisławy Stefana Bolesława Starz. 

16:00 + Ryszarda (8 r. śm.) Stanisławy Stefana Pulut, Stanisława 

Stefanii Migdał. 

 


