
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  13. 05. 2013 – NMP z Fatimy 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Martę Stach, za + siostrę Marię, za + brata Franciszka, za ++ rodziców 

Katarzynę i Pawła oraz za ++ Marię i Pawła Danisz 

20. 00 NABOŻEŃSTWO  FATIMSKIE 

Wtorek  14. 05. 2013 – św. Macieja Apostoła 
7. 00 W pew. int. o zdrowie, Bożą opiekę, wstawiennictwo Matki Boskiej z okazji 

urodzin 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + ojca Jerzego Pietruszka, za + żonę Ernę i ++ krewnych Pietruszka –

Kurpierz oraz d. op. 

Środa  15. 05. 2013  
7. 00 Za ++ Gertrudę i Jana Marszołek, ich rodziców, rodzeństwo i za ++ z rodzin 

Marszołek – Smolin 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Do B.Op. MBNP z pr. o zdrowie, Boże błog. dla całej rodziny w pewnej 

intencji 

Czwartek  16. 05. 2013 – św. Andrzeja Boboli, kapł. i m. – Patrona Polski 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodziców Jadwigę i Piotra Datko oraz syna Gerharda 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Kurpiers, ++ szwagrów Jerzego i Rudolfa, za 

++ krewnych, za ++ Jadwigę i Pawła Warwas oraz za ++ tego domu 

Piątek  17. 05. 2013  
7. 00 Za + Jana Kowol, jego ++ rodziców i teściów oraz za + brata i bratową, za 

++ Marię i Konrada Smandzik oraz pokr. 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Jerzego Węcławowicz, 

jego ++ rodziców i ++ z pokr. 

Sobota  18. 05. 2013 – św. Jana I pap. m. 
17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. w int. Krystyny i Piotra z ok. 25 r. ślubu  

- Za + Andrzeja Wuchowicz w 2 r. śm.  

- Za + Krzysztofa Rappel w 18 r. śm., za ++ z rodzin Rappel – Fedyszyn i za 

+ Marię Mikianiec oraz pokr.  

- Za ++ rodziców Pelagię i Stanisława Dróżdż oraz za ++ z rodzin Dróżdż – 

Kozieł  

- Za + Zofię Herman w 9 r. śm. i za rodziców z obu stron  

- Za + matkę Annę Passoń, męża Wilhelma, córkę Elfrydę, zięcia Edwarda, 

dziadków i d. op. 



Niedziela  19. 05. 2013 – Zesłanie Ducha Św. - Uroczystość  
8. 00 Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błogosł. w 

int. Piotra z ok. 50 r. ur, za żonę, córki oraz z ok. 79 r. ur. w int. ojca 

Gerharda o dalsze zdrowie i Boże błog.   

10. 30 Intencja wolna 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Józefa z ok. 80 r. ur. i w int. całej rodziny oraz za ++ rodziców Annę i Pawła 

Świerc, za + syna, trzy córki oraz ich mężów i dziadków   

Patron tygodnia: św. Izydor Oracz 

Izydor urodził się w Madrycie ok. 1080 r. Pochodził z ubogiej, ale szczerze religijnej 

rodziny, która z niewiadomych przyczyn przeniosła się na wieś. Bieda w domu 

zmusiła św. Izydora jako młodzieńca do pracy w charakterze parobka u zamożnych 

sąsiadów, Jana Vargasa. Z tego czasu pochodzi piękna legenda: oskarżono Izydora, że 

za mało pracuje, a za wiele się modli. Zdziwiło to gospodarza, u którego pracował, 

gdyż zawsze powierzone mu prace były na czas dobrze wykonane. Postanowił jednak 

podpatrzeć. Ujrzał Izydora zatopionego w modlitwie, a za niego wykonującego orkę 

anioła. 

Po pewnym czasie Izydor ożenił się i wraz ze swoją małżonką, bł. Marią Toribia 

przeniósł się do Madrytu. Tu żona porodziła mu syna. Kiedy Arabowie zajęli Madryt, 

Święty był zmuszony go opuścić. Rychło jednak do niego powrócił, kiedy miasto 

zostało odbite z rąk Arabów. Św. Izydor zasłynął z pobożności, z ducha pokuty i z 

uczynków miłosierdzia. Ze wszystkim, co w jego mniemaniu mu zbywało, sam ubogi 

chętnie dzielił się z uboższymi od siebie. Zmarł około roku 1130. Pochowany został 

na cmentarzu św. Andrzeja. W roku 1170 przeniesiono jego śmiertelne szczątki do 

kościoła, w którym jako dziecko, otrzymał chrzest święty. Cuda, jakie działy się na 

jego grobie, ściągały mnóstwo pielgrzymów. Pomiędzy błogosławionych zaliczył go 

papież Paweł V w roku 1619, a w kilka lat potem, papież Grzegorz XV, w roku 1622 

wyniósł go do chwały świętych. W Polsce czczony jest jako patron rolników. 

Humor 

Do zakrystii przychodzi młoda dziewczyna i mówi stanowczo:  

– Proszę o ślub. Jak najszybciej.  

Ksiądz patrzy podejrzliwie i pyta: 

– Skąd ten pośpiech? 

– A co, nie słyszał ksiądz: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”? Więc 

spieszę się, żeby mi nie uciekł. 

 

Wikary odwiedza parafianina odsiadującego karę za kradzież samochodów. 

– Gdy wyjdziesz, pomogę ci. 

– Niech ksiądz nie myśli, że to takie łatwe. Do tego trzeba nieco odwagi i 

doświadczenia. 


