
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  29. 07. 2013 – św. Marty - wspomnienie 
7. 00 Za + Eugenię Bocianowską w dniu ur., za + męża, zięcia Józefa Bryś i pokr. 

Wtorek  30. 07. 2013 – św. Piotra Chryzologa, bpa i dra K. 
7. 00 Dz. błag. do B. Op. MBNP z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Michaliny z 

ok. 75 r. ur. i za + męża Michała 

18. 00 Za + ojca Gerharda Faszynka w 2 r. śm. i za + matkę Marię Faszynka 

Środa  31. 07. 2013 – św. Ignacego z Loyoli, kapłana 
7. 00 Za + matkę Martę Barteczko w 8 r. śm., jej męża Jerzego, za + syna Józefa, 

za ich rodziców, za ich ++ rodziców, wnuka Artura i ++ z pokr. 

18. 00 Za + Wiktorię Szurdak zd. Kurpierz w dniu urodzin 

Czwartek  1. 08. 2013 – św. Alfonsa Liguoriego, bpa i dra K. – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe powołania kapłańskie i zakonne 

Piątek  2. 08. 2013 – I pt m-ca 
9. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, za Dobrodziejów i w int. naszych 

chorych 

18. 00 Za + Marię Dąbrowa w 25 r. śm., za syna Henryka i za ++ z pokr. 

Sobota  3. 08. 2013 – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niep. Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

13. 00 Ślub i Msza św. Janusz Otrzonsek i Anna Widera  

15. 00 Ślub i Msza św. Piotr Wojtyna i Hanna Jeznach   

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna - intencja zbiorcza  

- O Boże błog. w int. rodziny Janeczko, za dzieci z pr. o potrzebne łaski i w 

int. rodziców oraz rodziny 

- Za + Stanisława Wójciak w 26 r. św., za ++ rodziców z obu stron i d. op. 

- Za + Józefa Okos, Manfreda Ciołek, rodziców, krewnych i d. op. 

- Za + męża Horsta Klevebeck, Józefa Syma, ich rodziców, teściów i pokr. 

- Za + ojca Tomasza Gaida w I r. śm. 

- Za + męża Eugeniusza Duran w 13 r. śm., za rodziców, braci i za + Irenę 

Świerczyk 

- Za + Krystynę Woszek w 10 miesiąc po śmierci 

- Za + Kingę Marny w 30 dz. po śm. 

- Za + Czesława Radomskiego w rocznicę śm., za ++ rodziców i + brata 

Niedziela  4. 08. 2013 – XVIII Niedziela Zwykła  
8. 00 Do B.Op. MBF w int. rodzin Kozub – Myśliwiec – Brabański z pr. o zdrowie 

i Boże błog. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP w pew. int. z ok. 40 r. ślubu i za córkę z rodziną 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. błag. w int. Rafała i Renaty Tańczak z ok. 10 r. ślubu, za synów, w int. 

całej rodziny z pr. o potrzebne łaski i Boże błog. 

 



 

Patron tygodnia – św. Lidia 

Lidia mieszkała w Filippi, w Macedonii. Była zapewne osobą zamożną, bowiem 

purpura - tkanina, którą sprzedawała, stanowiła towar luksusowy. Kiedy św. Paweł 

przybył do miasta, w którym mieszkała, Lidia była poganką skłaniającą się ku 

monoteizmowi. Spotkawszy Apostoła przyjęła chrzest. Tekst Łukasza odnotowuje, że 

udzieliła mu gościny (Dz 16, 14-15). 

Paweł pozyskał ją dla Chrystusa jako pierwszą pogankę w Europie w czasie swojej 

drugiej podróży, która obejmowała Małą Azję, Macedonię oraz Grecję. Miała ona 

miejsce w latach 50-52. Łukasz podaje, że spotkanie Apostoła Narodów z Lidią 

odbyło się nad rzeką. Taki był bowiem u Żydów zwyczaj, że jeśli nie mieli jeszcze 

własnego domu modlitwy (synagogi), zbierali się w pobliżu rzeki dla obmywań 

rytualnych. Te miejsca nazywano proseuche, czyli miejscami modlitwy. 

Z mieszkańcami Filippi św. Paweł zawarł wielką przyjaźń, którą przypieczętował 

osobnym Listem; wchodzi on w skład ksiąg Nowego Testamentu. Apostoł chwali w 

nim nie tylko gorliwość tamtejszych chrześcijan, ale także ich niezwykłą ofiarność, 

jakiej nigdzie nie napotkał (Flp 4, 15). W tych słowach kryje się chyba również 

wyraźna pochwała dla św. Lidii, która pierwsza udzieliła Apostołowi gościny i 

zapewne nadal hojnie go wspierała w jego potrzebach. 

O dalszych losach św. Lidii nie wiemy nic więcej. Baroniusz wprowadził jej imię do 

Martyrologium Rzymskiego w XVI wieku (1584). Jest patronką farbiarzy. 

 

Złota myśl tygodnia 

O Bogu myślcie z wiarą, o bliźnim z miłością, o sobie z pokorą. O Bogu mówcie z 

uwielbianiem, o bliźnim tak, jakbyście chcieli, aby o was mówiono, o sobie mówcie z 

pokorą albo milczcie.      Św. Jan Bosko 

Humor 

W trakcie egzaminów w seminarium jeden z alumnów poprosił o otwarcie okna. 

Ksiądz profesor znany z wyjątkowej gderliwości komentuje: 

- Okno można otworzyć, orłów tu nie ma, nie wyfruną. 

Po egzaminie, gdy już wszyscy wychodzili, ten sam kleryk pyta: 

- Ooo?! Ksiądz profesor też drzwiami? 

  

Fragment artykułu z gazetki parafialnej: 

„W ostatnią niedzielę odbyło się poświęcenie nowych dzwonów. Najważniejsze osoby 

w wiosce - ksiądz i sołtys - bardzo pięknie przemawiały. Potem zostały powieszone. 

Od tamtej pory jest we wsi o wiele przyjemniej". 


