
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  17. 06. 2013 – św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika 
7. 00 Za + Antoniego Kiełbasa, rodziców, teściów, szwagra i ++ krewnych 

18. 00 Za + Angelę Laxy w 100 r. ur. i za ++ rodzeństwo oraz d. op. 

Wtorek  18. 06. 2013  
18. 00 Za + Stefanię Kubis w I r. śm. 

Środa  19. 06. 2013 – św. Romualda, opata 
18. 00 Za ++ Jana i Annę Kondziela, syna Helmuta, córki Renatę i Waltraudę, 

zięciów Alfreda, Edwarda i Alberta oraz dwóch wnuków Karola i Marka a 

także ++ z pokr. i d. op. 

Czwartek  20. 06. 2013 – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Artura Jasińskiego – od Urszuli i Krzysztofa Kubiak z Mogilna 

Piątek  21. 06. 2013 – Uroczystość NMP Opolskiej – głównej patronki 

miasta 
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Waldemara Szulc w 4 r. 

śm., jego ++ rodziców oraz za ++ rodziców Szulc – Piechota - Fyla - Bieniek 

Sobota  22. 06. 2013 – św. męczenników Jana Fishera i bpa Tomasza More’a 
7. 00 Za ++ Pawła i Franciszkę Sowórka, Agnieszkę i Antoniego Kijowski, ++ 

Gertrudę i Franciszka Okos oraz za ++ krewnych 

14. 00 Ślub Iwona Gorzeń i Kamil Majstrowicz 

17. 00 Okazja do spowiedzi św.   

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna – intencja zbiorcza  

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

int. Beaty i Kazimierza z ok. 25 r. ślubu oraz za synów i synową z pr. o 

wszelką Bożą opiekę  

- Do św. Anioła  Stróża za roczne dziecko Łukasza Jana Woszek, za 

rodziców, dziadków i chrzestnych  

- Za + Józefa Wieczorek w I r. śm., za + matkę Małgorzatę i za ++ z rodziny 

- Za + Jerzego Grüner, za brata Gintera i ++ rodziców  

- Za + Lidię Okos, za jej + ojca Gintera, matkę Ritę oraz za ++ z rodzin  

Okos – Nieman  

- Za ++ rodziców Elżbietę i Alfonsa Pasoń oraz ++ z pokr. i d. op.  

- Za + Lucynę Basinską, jej ++ rodziców, teściów i za + Stanisławę Sicińską 

Niedziela  23. 06. 2013 – XII Niedziela Zwykła – Dzień Ojca  
8. 00 Dz. błag. w int. rodziny Stelmaszczyk z podz. za łaski, z pr. o dalszą Bożą 

opiekę oraz za ++ rodziców Anastazję i Stanisława  Stelmaszczyk, za + 

siostrę Irenę oraz za ++ z rodziny Stelmaszczyk – Prugała 

10. 30 Za + Jana Bazelak w rocznicę śmierci, za + żonę Marię, ++ rodziców i 

teściów 

16. 00 Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa 

16. 30 Za + Lucjana Kotula w 10 r. śm. 



 

Opowiadanie: Kamień 

Pewna mądra kobieta, podczas wędrówki po górach, znalazła w strumieniu cenny 

kamień. Następnego dnia napotkała podróżnika, który był bardzo głodny. Mądra 

kobieta otworzyła wtedy torbę i podzieliła się z nim swoim jedzeniem. Głodny 

człowiek dostrzegł drogocenny kamień w jej tobołku, zachwycił się nim, po czym 

zwrócił się do niej z prośbą, by mu go podarowała. Mądra kobieta zrobiła, jak prosił, 

bez chwili zwłoki. Podróżnik odszedł, radując się swoim szczęściem. Wiedział, że 

dostanie za ten klejnot taką furę pieniędzy, że już do końca życia nie będzie musiał 

martwić się o swoją strawę. Po kilku dniach powrócił wszakże w to samo miejsce w 

poszukiwaniu mądrej kobiety. Kiedy ją już odnalazł, zwrócił jej kamień i powiedział: 

– Dużo myślałem. Wiem, że ten klejnot jest bardzo wartościowy, ale oddaję ci go w 

nadziei, że podarujesz mi coś o wiele bardziej cennego. Jeśli możesz, ofiaruj mi tę 

rzecz, która pozwoliła ci dać mi ten kamień. 

Humor 

Kleryk do kleryka: 

– Jak napisać rodzicom, że znów nie zdałem egzaminu z prawa kanoniczego? 

– Napisz: „Już po egzaminie. Poza tym nic nowego”. 

  

Misjonarz przyjeżdża do swojej rodzinnej parafii, w której ma wygłosić rekolekcje i 

opowiedzieć o swojej pracy. W trakcie homilii zwraca się do najmłodszych parafian: 

– Drogie dzieci, w Afryce są ogromne obszary, na których afrykańskie dzieci nie mają 

ani jednej szkoły! Czy już wiecie, na co powinniśmy zbierać pieniążki? 

– Tak! – odpowiada chór dzieci. – Na bilety, żeby pojechać do Afryki! 

 

Dwóch kolegów przechodzi przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Policjant to 

zauważa, szybko do nich podbiega, wyciąga blankiet i zaczyna wypisywać mandat. 

Nagle jeden z nich się pyta: 

- Panie policjancie, czy posłowie też dostają mandaty? 

Policjant szybko schował blankiet z mandatami, grzecznie przeprosił i poszedł dalej. 

A tymczasem drugi pyta go: 

- Co ty mu za bzdury nagadałeś? 

- No co... spytać nie wolno?... 

 

Żona mówi do pijanego Wacka: 

- Codziennie przychodzisz do domu pijany! Idź na cmentarz, zobacz ilu młodych ludzi 

od wódki umarło! 

Na drugi dzień Wacek znów wtacza się do domu i mówi: 

- Byłem na cmentarzu, przeczytałem wszystkie szarfy na grobach: "Od żony" "Od 

sąsiadów" "Od rodziny ....." ale nie było "OD WÓDKI". 


