
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  22. 07. 2013 – św. Marii Magdaleny 
7. 00 Za + Annę Micheń, jej ++ rodziców, rodzeństwo i d. op. 

18. 00 Za ++ teściów Teodora i Agnieszkę Szaforz oraz za + syna Józefa i ciocię 

Elżbietę Szaforz 

Wtorek  23. 07. 2013 – św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy 
7. 00 Za + Andrzeja  Jasińskiego - od Agaty i Roberta Jasińskich 

Środa  24. 07. 2013 – św. Kingi, dziewicy 
7. 00 Za + Annę Huber, Annę Hadzik, Marię Janta, Marię Wiewiór, Anastazję 

Witek , Trautę Krug i Mariannę Urban, pokr. oraz d. op. 

18. 00 Za ++ rodziców Marię i Zygmunta, córki Janinę i Krystynę, za ++ rodz. 

Franciszkę i Franciszka, ich syna Eugeniusza Parobecki i za ++ krewnych 

Czwartek  25. 07. 2013 – św. Jakuba Apostoła i św. Krzysztofa 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + ojca Huberta Meryk w dniu urodzin, za + żonę Marię i za ++ z rodziny 

Meryk 

18. 00 - Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa w int. wszystkich naszych 

kierowców i zmotoryzowanych o potrzebne łaski  

- Za + matkę Stefanię, ojca Mieczysława, brata Czesława Gierczyckich, oraz  

za ++ z rodzin Dec – Migała – Gierczycki, pokr i d. op. 

Piątek  26. 07. 2013 – św. Anny, Matki NMP - Uroczystość 
9. 00 Przez wstawiennictwo św. Anny w int. wdów i w intencji wszystkich 

naszych niewiast 

18. 00 Dz. błag. do B. Op. MBNP, św. Anny z podz. za otrzymane łaski, z pr. o 

zdrowie i pomyślność w int. Sabiny i Bogusława z ok. 20 r. ślubu, za dzieci  

oraz  za rodziców   

Sobota  27. 07. 2013 – św. Joachima, Ojca NMP 
14. 00 Ślub i Msza św. Grzegorz Mróz i Agnieszka  Kochanek  

15. 00 Ślub i Msza św. Dawid Łapszyński i Kinga Banachowska   

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna - intencja zbiorcza  

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

Boże błog. w int. Anny Frejlich w dniu urodzin i za jej rodzinę  

- Za + męża Stanisława Diadiuk, jego rodziców i za ++ z pokr. oraz d. op.  

- Za + Piotra, Henryka Sieroń w rocznicę śmierci, za + Karola Rigman i za 

++ z pokr.  

- Za + matkę Otylię Wiecheć w 2 r. śm., za jej ++ rodziców i brata  

- Za + żonę Irenę Janicką  w 3 r. śm. - od męża  

- Za + Edwarda Cholewa w dniu urodzin, za jego ++ rodziców, teściów, 

pokr. i d. op.  

Niedziela  28. 07. 2013 – XVII Niedziela Zwykła  
8. 00 O zdrowie w pew. int. i o Boże błog. dla całej rodziny 

10. 30 Za + Wiktorię Szurdak oraz jej dziadków Martę i Pawła Kurpierz 

16. 00 Nieszpory 



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

błog.  w int. Hildegardy Franczok z ok. 85 r. ur., za męża Franciszka 

Franczok i za dzieci z rodzinami 

 

Patron tygodnia – św. Krzysztof 

Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co „niosący 

Chrystusa”. O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Według późniejszych, 

ale prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić 

z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji i tam ponieść śmierć męczeńską za 

panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku.  

Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie, średniowiecze na 

podstawie imienia „niosący Chrystusa” stworzyło popularną legendę o tym świętym. 

Według niej Krzysztof wyróżniał się niezwykłą siłą. Postanowił więc oddać się w 

służbę najpotężniejszemu na ziemi panu. Służył najpierw królowi swojej krainy. 

Kiedy przekonał się, że król ten bardzo boi się szatana, wstąpił w jego służbę. 

Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Chrystusa. To wzbudziło 

w nim ciekawość, kim jest ten Chrystus, którego boi się szatan. Opuścił więc służbę u 

szatana i poszedł w służbę Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijańską i przyjął 

Chrzest św. Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił 

zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie woda była płytsza, by przenosić na 

swoich potężnych barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi Świętej.  

Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. 

Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał tak, iż 

zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: „Kto jesteś, Dziecię?” Otrzymał 

odpowiedź: „Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat”. 

Pan Jezus miał mu wtedy przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Ten właśnie 

fragment legendy stał się natchnieniem dla niezliczonej liczby malowideł i rzeźb św. 

Krzysztofa.  
 

 Humor 

Pewien przeor zapytał wiekowego zakonnika: 

– Ojcze, jaka powinna być homilia? 

– Homilia – odpowiedział zapytany – powinna mieć dobry początek i dobre 

zakończenie. I staraj się, żeby początek i koniec były jak najbliżej siebie. 

  

Młodzi ministranci pomagają proboszczowi w odnawianiu domu parafialnego. 

– Dobra, chłopcy, tu macie farby i pędzle, ja idę na plebanię a wy w tym czasie 

pomalujcie okna. 

– Tak proszę księdza. 

Po godzinie jeden z ministrantów przychodzi i pyta: 

– Proszę księdza, a ramy też? 


