
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  16. 09. 2013 – św. męczenn. Korneliusza pap. i Cypriana bpa 
12. 00 Ślub i Msza św. Piotr Stotko i Patrycja Wicher 

18. 00 Za ++ Zofię i Jana Szywalskich, ich syna Huberta oraz za ++ z rodziny   

Wtorek  17. 09. 2013 – św. Roberta Bellarmina bpa i dra K. 
18. 00 Za ++ Marię i Stanisława Smandzik, synów Konrada i Oswalda, synową 

Marię i ++ rodziców oraz rodzeństwo 

Środa  18. 09. 2013 – św. Stanisława Kostki – zakonnika – Patrona Polski 
18. 00 Za + Elżbietę Kindler w 5 r. śm., za + męża Pawła, za ich ++ rodziców, syna 

Henryka, synową Teresę i pokr. 

Czwartek  19. 09. 2013 – św. Januarego bpa i m. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

    9. 00 - Za ++ z rodziny Gnyp – Michalski – Skrobol i d. op.  

- Dz. błag. o zdrowie i Boże błog. w pew. int. z ok. 92 r. ur. i w int. całej 

rodziny oraz za + męża 

Piątek  20. 09. 2013  
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA – Za + matkę Ewę Kabata w 

rocznicę śmierci 

Sobota  21. 09. 2013 – św. Mateusza Apostoła 
7. 00 Za ++ Marię i Franciszka Klik i ich rodziców oraz za ++ z pokr. 

14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int. Bernadety i Ditmara Woclawski z ok. 25 r. ślubu, za syna i ich 

najbliższych 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za ++ rodz. Mieczysława i Stanisławę Długosz, ++ rodziców i rodzeństwo  

- Za + Jana w 3 r. śm.  

- Za + Józefa Miksik, żonę Hildegardę oraz za ++ z rodzin Miksik – Świerc  

- Za + żonę  Edeltraudę Wicher, syna Józefa, za ++ rodz. Pielenga – Wicher  

oraz d. op.  

- Za + Grzegorza Wolny w 26 r. śm., za + żonę Gertrudę, za ++ rodziców, 

rodzeństwo, pokr. i d. op.  

- Za + Heinza Witola w 30 dz. po śm., który zmarł za granicą – od brata z 

rodziną 

Niedziela  22. 09. 2013 – XXV Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ Pawła i Rozalię Baron, rodziców z obu stron, + brata Alojzego i 

siostrę Annę 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Reinharda Jambor z ok. 70 r. ur., za żonę, synów z rodzinami i wnukami 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 - Za + matkę Ernę Pietruszka w I r. śm., jej męża Jerzego i ++ krewnych 

Pietruszka – Kurpierz oraz d. op.  

- Za + matkę Stefanię Wincenz w 30 dz. po śm. 



(c.d. ewangelii) Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma 

pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i 

względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię 

choćby jednym z najemników. 

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego 

ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i 

ucałował go. 

A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie 

jestem godzien nazywać się twoim synem". 

Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; 

dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, 

ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się 

bawić. 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 

usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 

Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ 

odzyskał go zdrowego". 

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 

Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego 

rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. 

Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, 

kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". 

Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje 

do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a 

znów ożył, zaginął, a odnalazł się"». 
Patron tygodnia: św. Robert Bellarmin 

Św. Robert Bellarmin, biskup, doktor Kościoła. Urodził się w 1542 roku w możnej 

rodzinie w Montepulciano (Toscania). Matka była siostrą papieża Marcelego II. 

W roku 1560 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po studiach filozoficznych 

w Kolegium Rzymskim i we Florencji oraz teologicznych w Padwie i w Belgii przyjął 

święcenia kapłańskie. Działał jako kaznodzieja i profesor teologii - najpierw na 

uniwersytecie w Lovanium, później w Kolegium Rzymskim. Był kierownikiem 

duchowym wielu czołowych postaci życia publicznego. Skromny ascetyczny, budził 

podziw swą wiedzą. Jego prace polemizujące z protestantami spowodowały powstanie 

katedr antybellarminowskich. Mianowany kardynałem w 1596 roku. W trzy lata 

później został arcybiskupem Kapui. Jako członek Kongregacji św. Oficium był 

zobowiązany powiadomić Galileusza o wyroku na system kopernikański. Umarł 17 

września 1621 roku. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę pisarską, głównie 

apologetyczną. Beatyfikowany (1923) i kanonizowany (1930) przez Piusa XI. On też 

ogłosił św. Roberta doktorem Kościoła. Relikwie Świętego znajdują się w kościele 

św. Ignacego w Rzymie. Jest patronem kanonistów. 


