
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  27. 05. 2013 – św. Augustyna z Cantenbury, bpa. 
7. 00 Za ++ Marię i Antoniego Świerc, za syna, zięcia i za wszystkich ++ z pokr.   

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za ++ Huberta Anderwald, ++ rodzicow, braci i pokr. 

Wtorek  28. 05. 2013  
15. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Teresy i Krzysztofa Sygo z ok. 25 r. ślubu i za dzieci 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + męża Maksymiliana Moch i za ++ z rodzin Moch – Weiss 

Środa  29. 05. 2013 – św. Urszuli Ledóchowskiej dziewicy 
7. 00 Za + Kazimierza Jeszke w I r. śm. 

16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Marioli i 

Rajmunda z ok. 20 r. ślubu, za dzieci i w int. Marioli z ok. 40 r. ur. oraz w 

int. całej rodziny 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Dz. błag. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog., pomyślność w 

rodzinie Budny, za dzieci, wnuki oraz w int. Julii i Marcela z ok. urodzin 

Czwartek  30. 05. 2013 – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 

Uroczystość 
8. 00 Za Parafian i Dobrodziejów naszego kościoła oraz o dobre tegoroczne 

zbiory, plony i o urodzaje 

10. 30 Za + Artura Jasińskiego – od Michaliny i Józefa z Mogilna 

13. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Reginy i Manfreda Franczok z ok. 50 r. ślubu oraz za dzieci z rodzinami  

i za wnuki 

16. 00 Nabożeństwo  majowe 

16. 30 Za + Irenę Adamczyk zd. Stelmaszczyk – od rodzeństwa    

Piątek  31. 05. 2013 – Nawiedzenie NMP - święto 
17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Marię Kurc, męża Jana, 

syna Joachima oraz za ++ rodziców Kurc – Bregula 

Sobota  1. 06. 2013 – św. Justyna, m. – Dzień Dziecka 
7. 00 Do niepokalanego Serca NMP za Czcicieli i Ofiarodawców 

13. 00 Ślub i Msza św. Maciej Niewiadomski i Ewa Rzęchowska 

14. 00 Ślub i Msza św. Krzysztof Węglarz i Magdalena Czura   

17. 00 Okazja do spowiedzi św.   

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna – intencja zbiorcza  

- W int. naszych dzieci z okazji dnia Dziecka z prośbą o wszelkie Boże błog. 

- Za + Józefa, jego ++ rodziców i pokr. 

Niedziela  2. 06. 2013 – IX Niedziela Zwykła  
8. 00 Dz. błag. do B.OP. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Urszuli Sobota z ok. 60 r. ur. i z ok. 40 r. ślubu, za męża Józefa i córkę 



Sylwię z rodziną 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBF w int. Michała Krupa z ok. 8 r. ur., za rodziców, 

rodzeństwo oraz w int. całej rodziny prosząc o zdrowie i wszelkie Boże błog. 

16. 00 Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa 

16. 30 Intencja wolna 

Opowiadanie: Tajemnica 

Znany klasztor popadł w wielkie tarapaty. Podczas gdy wcześniej liczne budynki 

pełne były mnichów, teraz po krużgankach chodziła posuwistym krokiem jedynie 

garstka starszych zakonników, którzy z ciężkim sercem wychwalali Boga. 

W pobliżu stary rabbi zbudował sobie chatę, aby w niej od czasu do czasu pościć i 

modlić się. Tak długo, jak tam przebywał, mnisi czuli się podniesieni na duchu 

poprzez jego obecność i modlitwę. Pewnego dnia przełożony klasztoru odwiedza 

rabbiego. W drzwiach serdecznie się objęli i spojrzeli na siebie z uśmiechem na 

twarzach. Siedli przy stole, na którym leżało otwarte Pismo święte. Po chwili przeor 

ukrył twarz w dłoniach i zaczął płakać jak opuszczone dziecko. 

„Ty i twoi bracia - zaczął rabbi - służycie Bogu z ciężkim sercem. Powierzę ci 

tajemnicę, którą wolno ci będzie jednak powtórzyć tylko jeden raz. Potem nikt więcej 

nie może jej już wypowiedzieć". Rabbi zamilkł na chwilę. A potem rzekł: „Mesjasz 

jest wśród was!" 

Następnego ranka przeor zwołał wszystkich mnichów i opowiedział im o swoim 

spotkaniu z rabbim oraz o tym, że jego tajemnica nigdy nie może zostać 

wypowiedziana. Potem spojrzał po kolei na każdego z braci i powiedział: „Mesjasz 

jest wśród nas!" Mnisi zareagowali ogromnym zdumieniem: Kto to jest? Brat Jan, czy 

ojciec Marek? A może brat Tomasz? 

Od tej pory zachowywali się zupełnie inaczej w stosunku do siebie nawzajem: byli 

bardziej szczerzy, serdeczni, przyjacielscy. Żyli teraz we wspólnocie tak jak ludzie, 

którzy wreszcie coś odnaleźli. Przypadkowi zwiedzający byli bardzo przejęci tym 

duchem, który wręcz promieniował z mnichów. I nie trwało to długo, aż zaczęli 

napływać ludzie z bliska i z daleka. I wszystkie miejsca w klasztorze znowu się 

zapełniły. 

Humor 

Mały Jaś odmawia wieczorną modlitwę: – I spraw Panie Boże, żeby Ankara była 

stolicą Hiszpanii. 

– Ależ Jasiu, co ty wygadujesz? – pyta mama. 

– Bo widzisz mamusiu, ja tak napisałem na klasówce z geografii. 

  

Rozmawiają trzej chłopcy: 

– Mój wujek jest prałatem i tytułuje się go przewielebnym. 

– A mój jest biskupem i każdy zwraca się do niego: ekscelencjo. 

– A mój kuzyn – chwali się trzeci – waży 120 kg i każdy, kto go zobaczy woła „O 

Boże!”. 


