
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  3. 06. 2013 – św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy 
7. 00 Za + matkę Krystynę Woszek w 8 miesiąc po śmierci     

18. 00 Za +Erykę Hinke, jej rodziców oraz za + Martę Witola   

Wtorek  4. 06. 2013  
18. 00 Za + Henryka Dąbrowa, jego ++ rodziców i teściów 

Środa  5. 06. 2013 – św. Bonifacego, bpa i m. 
18. 00 Za ++ Annę i Franciszka Siekierka, syna Waltera i Piotra, za ++ Jana i Martę 

Jambor oraz krewnych z obu stron 

Czwartek  6. 06. 2013 – św. Norberta bpa – I czw. m-ca 
9. 00 - Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe powołania kapłański i zakonne 

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

int. Joanny Sikora z ok. 75 r. ur., o zdrowie dla córek z rodzinami i za + męża 

Gerharda oraz za ++ rodziców 

17. 00 Godzina św. (okazja do spowiedzi św.) 

18. 00 Za + Jana Skrzypczyk, za ++ Katarzynę i Jana Piechota oraz za żyjących z 

rodziny Skrzypczyk   

Piątek  7. 06. 2013 – Najswiętszego Serca Pana Jezusa – Uroczystość 

I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów i w int. 

naszych Chorych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Katarzynę Kowol w 30 

dz. po śm. oraz za ++ rodziców Romana i Marię Piechaczek    

Sobota  8. 06. 2013 – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
12. 00 Ślub i Msza św. Anna Jankowska i Paweł Klimczyk 

13. 00 Ślub i Msza św. Agnieszka Laszecka i Grzegorz Walczak 

14. 00 Ślub i Msza św. Żaneta Oborska i Damian Janik   

17. 00 Okazja do spowiedzi św.   

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Herberta Gurbierz, ++ rodziców i rodzeństwo  

- Za + Gertrudę Ochota w 2 r. śm., jej + męża Pawła, za + córkę Gabrielę i za 

++ z pokr.  

- Za + Annę Gadżała w 10 r. śm., za jej ++ dwie siostry, brata, rodziców z 

obu stron i pokr.  

- Za + Ewę Trzcionkowską, + męża Tadeusza Trzcionkowskiego, matkę 

Agnieszkę Gajda, ojca Tomasza i pokr.  

- Za + Piotra Warwas, ++ rodziców oraz za + Wiktorię Wystrach i za 

zaginionego syna Karola  

- Za + żonę i matkę Rut Myśliwiec, za jej ++ rodziców i teściów oraz za ++ z 

rodz. Orlik – Kozub - Myśliwiec – Gebauer – Dyga, pokr. i d. op.  

- Za + matkę Annę Janikula w rocznicę śmierci i za + męża Jana  

- Za + Aleksandra Janikula, ++ rodziców, teściów i za ++ rodzeństwo  

 



Niedziela  9. 06. 2013 – X Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Feliksa Wittek, zaginionego syna Jerzego, 

córki Annę, Jadwigę i Gertrudę, zięciów Konrada, Edwarda, Stanisława i 

wnuków Irenę oraz Ryszarda i d. op. 

10. 30 Dz. błag. w int. Anny i Michała z ok. 1 r. ślubu z pr. o zdrowie i Boże błog. 

oraz za + matkę Wiktorię 

16. 00 Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa 

16. 30 Za + Franiszka Matuszek w 28 r. śm. i jego ++ rodziców 

Opowiadanie: Jak łódź 

Pogrążony w głębokiej zadumie uczeń siedział już od wielu godzin pod cienistym 

drzewem. W końcu podszedł do niego mistrz i spytał, jakie zmartwienie ciąży mu na 

sercu, że tak bardzo szuka odosobnienia. 

– Dumam nad pytaniem, jak mam dobrze przeżyć życie, bez konieczności pójścia do 

klasztoru, aby móc się oprzeć niebezpieczeństwom tego świata – powiedział uczeń. 

– Przyjrzyj się łodzi tam na rzece – odrzekł mistrz. – Łódź musi być w wodzie, ale 

woda nie może być w łodzi. Kto ma za cel Boga, może jak najbardziej żyć w świecie, 

ale świat nie może żyć w nim. 

Patron tygodnia: św. Norbert 

Św. Norbert, biskup, urodził się około 1080 roku w Nadrenii. Był subdiakonem 

i kanonikiem w Xanten. Przebywając na dworze arcybiskupa Kolonii Fryderyka II 

i cesarza Henryka V, prowadził życie świeckie. w 1115 roku podczas burzy omal nie 

zginął od pioruna. Wydarzenie to spowodowało zmianę jego życia. Wstąpił do 

benedyktynów podejmując pokutę. Wyrzekł się godności i majątków kościelnych. Po 

przyjęciu święceń kapłańskich zaczął pracować jako wędrowny kaznodzieja. w 1120 

roku założył zakon według reguły św. Augustyna w Prémontré (norbertanów). Od 

1126 roku był arcybiskupem Moguncji, gdzie pracował nad odnową Kościoła. 

Wypełniał także obowiązki kanclerza Rzeszy Zasadniczość i surowość biskupa 

Norberta stały się powodem rozruchów, a w konsekwencji opuszczenia przez niego 

miasta. "Na tle gorliwej i owocnej pracy dla Kościoła cieniem kładzie się jego 

stosunek do Polski" pisze Henryk Fros SJ. Wychowany w ideologii świętego 

cesarstwa rzymskiego, z którym tak łatwo utożsamiano dobro Kościoła, wysuwał 

roszczenia jurysdykcyjne wobec diecezji polskich, nie uznając metropolii 

gnieźnieńskiej. Umarł 6 czerwca 1134 roku. Kanonizowany w 1582 roku. Jest 

patronem Pragi, zakonu norbertanów, sióstr norbertynek oraz wszystkich wspólnot 

jego imienia. 

W IKONOGRAFII ukazywany jest św. Norbert w stroju biskupim, w mitrze, 

z krzyżem w dłoni. Jego atrybutami m. in. są: anioł z mitrą, diabeł u stóp, gałązka 

palmy, kielich, model kościoła, monstrancja, pająk. 


