
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  12. 08. 2013 – św. Joanny  de Chantal, zakonnicy 
18. 00 Za + Alfonsa  Kowol w 5 r. śm., + jego żonę Krystynę , za ++ rodz. 

Kowol – Pasoń, za + Jadwigę Namyślik i za + Jerzego  Wieszala 

Wtorek  13. 08. 2013 – Wspomnienie MP Fatimskiej 
7. 000 Przez wstawiennictwo  MB Fatimskiej za  Czcicieli  i Ofiarodawców 

18. 00 Za + Jana Kempin, jego + żonę, zięcia Andrzeja Głowackiego, za ++ z pokr. 

i d. op.  

20. 00 NABOŻEŃSTWO  DO MATKI  BOSKIEJ  FATIMSKIEJ   

Środa  14. 08. 2013 – św. Maksymilianma  Marii Kolbego, kapł. m. 
18. 00    Za + Jerzego Franz, jego ++ rodziców, rodzeństwo, za ++ Jana Jadwigę  

Kurpiers, zięcia Rudolfa i pokr. 

Czwartek  15. 08. 2013 – Wniebowzięcia NMP - Uroczystość 
8. 00 Przez wstawiennictwo MB Wniebowziętej  za nasze kobiety i dziewczęta 

 10. 30 Za + Mateusza Gobel  w rocznicę śmierci 

16. 00 Nieszpory do NMP 
16. 30 Za + Andżelikę w 6 r. śm 

Piątek  16. 08. 2013 – św. Stefana Węgierskiego 
18. 00 Mił. Bożego za ++ rodziców Reginę i Jana Hucz, córki, synów, zięcia 

Leona i za ++ pokr. Minster - Stondzik 

Sobota  17. 08. 2013 – św. Jacka - kapłana 
7. 00 Za + Agnieszkę Ocik, męża Józefa, dwóch synów, córkę , zięcia, ++ z rodz. 

Ocik – Kroll – Świerc 

14. 00   Ślub i Msza św. Kamil  Dąbrowski  i Anna  Kurpiers 

15. 00 Ślub i Msza św. Łukasz Labuhn i Dominika  Besz 

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za ++ Marię i Karola Dienemann, ++ rodz. Lyra-  Tomeczek 

- Za ++ rodziców Piotra i Franciszkę Świerc , + syna Gerharda  ++ 

dziadków  i ich dzieci  

- Za + męża i ojca Jerzego Zmarzły w rocznicę śmierci i za ++ rodziców  

i teściów Józefa i Marię Wieczorek i za dusze opuszczone   

- Za + ojca Henryka Kulik, + brata Bernarda  z ok. urodzin i za ++ z 

pokr. Kulik – Matuszek oraz d. op.   

- Za + Jarosława Słabczyński w 4 r. śm.  

 

Niedziela  18. 08. 2013 – XX Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ rodz. Hermana i Agnieszkę Dittrich,  ich synów, córki, zięciów, synowe i za 

++ krewnych      

10. 30 Za + Zygmunta Kurpierz w 5 r. śmierci, za + ojca Franciszka, brata Ewrwina 

i ++ z pokrew.  

  

16. 00 Nieszpory 



16. 30 Za + Huberta  w rocznicę śmierci oraz za ++  rodziców Gerharda i Marię, 

dziadków i  krewnych  

 

Patron tygodnia – bł. Edmund Bojanowski 

Edmund Bojanowski przyszedł na świat 14 listopada 1814 r. w Grabonogu. W 

dzieciństwie został cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej Bolesnej 

czczonej na Świętej Górze w Gostyniu. 

Otrzymał staranne wychowanie w katolickiej rodzinie. Poważna choroba 

uniemożliwiła mu ukończenie studiów filozoficznych, które podjął na uniwersytetach 

we Wrocławiu i w Berlinie. Po intensywnej kuracji zamieszkał w rodzinnej 

miejscowości. Chociaż wykazywał zainteresowania literackie, głównym jego 

charyzmatem okazała się praca społeczna i charytatywna. Zakładał czytelnie dla ludu 

rozpowszechniając dobre czasopisma, by w ten sposób pomagać ubogiej młodzieży w 

zdobywaniu wykształcenia. Dał się poznać jako człowiek wielkiej wytrwałości i 

dobroci serca. Wielokrotnie był zapraszany do uczestnictwa w stowarzyszeniach 

niosących pomoc ubogim. Podczas epidemii cholery w 1849 r. poświęcił się służbie 

zarażonym. 

Będąc człowiekiem głęboko religijnym i praktykującym, na każdego człowieka, a 

zwłaszcza na biedne dziecko, patrzył przez pryzmat miłości do Boga. Mimo słabego 

zdrowia, robił wszystko, by nieść pomoc zaniedbanemu ludowi wiejskiemu przez 

organizowanie ochronek dla dzieci i opieki nad chorymi, troszcząc się jednocześnie o 

podniesienie moralności dorosłych. Chociaż był człowiekiem świeckim, 3 maja 1850 

r. założył Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej. 

Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu realizację marzeń o kapłaństwie, chociaż 

podejmował próby studiów seminaryjnych. Dla otoczenia był zawsze przykładem 

heroicznej wiary, prostoty, miłości i ufności w Bożą Opatrzność. Już za życia, przez 

wielu ludzi uznawany był za człowieka świątobliwego. Zmarł 7 sierpnia 1871 r. na 

plebanii w Górce Duchownej. 

 

Humor 

Późniejszy proboszcz z Ars, Jan Vianney, jeszcze seminarzysta, zetknął się z pewnym 

bardzo surowym egzaminatorem. Egzamin był prawdziwą klęską. Na jego 

zakończenie profesor powiedział: Drogi Vianney, jesteś całkowitym ignorantem. Na 

co, Twoim zdaniem, potrzebny jest osioł? 

Przyszły święty powiedział: Skoro Samson powalił trzy tysiące Filistynów za pomocą 

oślej szczęki, czegóż nie dokona Pan, mając do dyspozycji całego osła? 

  

Ksiądz do wiernych w czasie ogłoszeń: 

- O ile mi wiadomo, aniołowie pańscy dawno już przeszli na zamki błyskawiczne i 

stąd prośba do was, dobre dusze, aby nie wrzucać guzików do parafialnej skarbonki. 


