
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  18. 03. 2013 – św. Cyryla Aleksandryjskiego, bpa i dra K. 
7. 00 Za + Józefa Bryś w dniu urodzin, za jego ++ rodziców, za ++ rodziców 

Bocianowskich  i d. op. 

Wtorek  19. 03. 2013 – św. Józefa Oblubieńca NMP - Uroczystość 
7. 00 Za + Józefa Mikoda, żonę Leontynę, rodziców z obu stron Mikoda – Bryś i 

d. op. 

18. 00 - Przez wstawiennictwo św. Józefa w int. wszystkich noszących imię 

Świętego Patrona, za mężczyzn z naszej Parafii z prośbą o Boże błog.  

- Za Franciszka Stach, za ++ siostry Martę i Marię Stach, za ++ rodziców 

Katarzynę i Pawła, za ++ teściów Marię i Jana Danisz oraz za + szwagierkę 

Annę, pokr i d. op.  

- Dz. błag. w int. Józefa z ok. urodzin, o zdrowie i Boże błog. dla rodziny 

Środa  20. 03. 2013  
18. 00 Za + ojca Ludwika Świerc, jego żonę Jadwigę, za całe pokr. z rodzin Świerc 

– Mandok 

Czwartek  21. 03. 2013  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodz. Józefa i Marię Witola, syna Józefa, za ++ rodziców Jana i 

Aplonię Zdzuj, za ich dwie córki, dwóch synów i za ++ zięciów  

DROGA  KRZYŻOWA 

18. 00 Za ++ Anastazję i Pawła Kielbasa, syna Antoniego, synową Magdalenę, ++ 

dziadków z rodziny Mrocheń, za + Marię Niedworok, dwóch mężów i d. op. 

Piątek  22. 03. 2013  
17. 30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Gerharda Welner, za ++ 

rodziców i rodzeństwo  

Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  23. 03. 2013 – św. Turybiusza z Mongrovejo, bpa 
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja  zbiorcza  

- Dz. błag. do B .Op. MBNP w int. Pauliny Ruzik z ok. 18 r. ur. i w int. całej 

rodziny  

- Za ++ Agnieszkę i Pawła Pfitzner, syna Helmuta, żonę Elżbietę, syna  

Manfreda oraz wnuka Ralfa i Innocentego, za ++ z rodziny Pfitzner - Grell i 

++ Kapłanów  

- Za + Jerzego Kondziela, + żonę Apolonię, syna Zygmunta oraz za ++ 

krewnych  

- Za + Huberta Tokarz, za ++ z rodzint Tokarz - Janecko i za + Jana  

- Za + Marię Faszynka w 30 dz. po śm.  

- Za + Jana Mika w 30 dz. po śm.  

- Za + Jana Szpulak – od brata z rodziną i od chrześniaka  

- Za + Marię Sowada w 3 r. śm., dwóch mężów, + syna, córkę, synową i 

zięcia  



Niedziela  24. 03. 2013 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
8. 00 Za ++ Ritę i Tomasza Wolny, ich ++ rodziców, rodzeństwo, krewnych i d.op. 

10. 30 Za + Lucję Grüner i za ++ rodziców 

15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w pew. int.  z ok. 25 r. ślubu 

 

Święty tygodnia: św. Józef – 19 marca 

Św. Józef, Małżonek i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny Opiekun Pana 

Jezusa. Wywodził się z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie 

posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem, ciesielką. Zaręczony 

z Maryją, stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił wówczas 

dyskretnie się usunąć. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję 

do siebie, do domu w Nazarecie (Mt 1-2; 13,55; Łk 1-2). Podporządkowując się 

dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po 

nadaniu Dziecięciu imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania 

ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu. Po raz 

ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki 

z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy Uważa się, że zmarł wcześnie, jeszcze przed 

rozpoczęciem nauczania publicznego przez Pana Jezusa. Apokryfy i pisma Ojców 

Kościoła wysławiają jego cnoty i niewysłowione powołanie - oblubieńca Maryi, 

żywiciela i wychowawcy Jezusa. Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych 

zakonów krajów: Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady Portugalii, Peru, wielu 

diecezji, miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców sierot, 

a także cieśli, drwali, rękodzielników robotników rzemieślników wszystkich 

pracujących, uciekinierów. Patron dobrej śmierci. 

W IKONOGRAFII św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią 

w dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat 

stolarski; bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, 

lampa, winorośl. 

Humor 

Starszy pan, siedzący w tramwaju wzdycha:  

-Zero kultury, straszne chamstwo, brak szacunku dla starszych osób?  

-Ale o co panu chodzi? przecież ustąpiliśmy panu miejsca.  

-Tak, ale żona stoi. 

Kura z kogutem jadą ze wsi do miasta napotykają budkę z kurczakiem z rożna. Kura 

mówi do koguta: - Patrz my tam na wsi harujemy a tu karuzela z solarium...  

 

http://www.diecezja.waw.pl/cgi-bin/bwp.cgi?cyt=Mt1-2;13,55;%C5%81k1-2

