
Intencje mszalne 
Poniedziałek  23. 09. 2013 – św. Ojca Pio, kapłana 

7. 00 Za ++ rodz. Gertrudę i Pawła Klik, córkę Małgorzatę, teściów Martę i Józefa 

Mylek, pokr. i d. op. 

Wtorek  24. 09. 2013  
7. 00 Za ++ rodz. Pawła i Gertrudę Kornek, wnuka Karola, synów Alfreda i Jana, 

zięcia Helmuta, za ++ rodz. i pokr. 

18. 00 Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze Boże błog. w int. rodziny 

Wicher 

Środa  25. 09. 2013 – bł. Władysława z Gielniowa, kapłana 
18. 00 Za ++ Pawła i Anastazję Kielbasa, syna Antoniego, synową Magdalenę, ++ 

dziadków z rodz. Mrocheń, za + Marię Niedworok, dwóch mężów i d. op. 

Czwartek  26. 09. 2013 – św. męczenników Kosmy i Damiana 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Henryka, Antoniego i Antoninę Nowakowskich oraz za + Stanisława 

Plewińskiego  i dusze czyśćcowe 

   18. 00 Za + Tomasza Szaforz w 4 r. śm., za + ojca Bernarda i pokr. 

Piątek  27. 09. 2013 – św. Wincentego a Paulo, kapłana 
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA – Za + Gerharda Gabriel, za + mamę 

Jadwigę, za ++ z rodzin Gabriel – Wawrzyc – Wojewoda i pokr.  

Sobota  28. 09. 2013 – św. Wacława, męczennika 
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Rudolfa Hyla w 30 dz. po śm.  

- Za +  Krystynę Snela zd. Franczok z I r. śm.  

- Za ++ rodziców Annę i Józefa Kotula, za + ciocię Angelę Smolin i za ++ z 

pokr.  

- Za + Jana Grzyszczok, ++ rodziców Jana i Marię Gittner, brata Eryka i 

Piotra oraz szwagra Gintera  

- Za + matkę Cecylię Kolasińską, ojca Józefa i za ++ z rodziny oraz pokr.  

- Za + Alinę Gorzel w 1 r. śm., za + Piotra Świerc i za ++ z pokr.  

- Za + Michała Koziura, jego rodziców, teściów, za dwóch szwagrów, dwie 

szwagierki i za ++ z pokr.  

- Za ++ rodziców Marię Garbela w rocznicę śmierci, + męża Pawła, syna 

Józefa, zięcia Norberta i pokr.  

- Za ++ rodz. Annę i Franciszka Bednorz, za + męża Edwarda Cholewa, 

siostrę  Gertrudę, brata Franciszka, za ++ pokr. i za dusze czyśćcowe  

- Za + męża Franciszka Świtała, za + Józefa Mleczek, za ++  rodziców z obu 

stron i d. op. 

Niedziela  29. 09. 2013 – XXVI Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + ojca Wincentego Josek w 40 r. śm., za żonę Marię, ich rodziców i 

krewnych oraz za ++ rodziców Piotra i Annę Dusza, syna Jana i d. op. 

10. 30 - Za + ojca Kazimierza Puzyniak w 30 dz. po śm.  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Dominiki Jambor z ok. 18 r. ur., za 

rodziców, siostrę, dziadków i w int. całej rodziny 



13. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Marianny z ok. 70 r. ur. i w int. brata 

Michała z ok. 60 r. ur. oraz w int. całej rodziny, dzieci, wnuków prosząc o 

zdrowie i Boże błogosł. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Do B.Op. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. za rocznik 1953, 

który kończy 60 lat życia, za rodziny, nauczycieli i za ++ z rocznika, ++ 

rodziców, nauczycieli i pedagogów 

Opowiadanie: O podstępie rabbiego 

Pewien młodzieniec poszedł do rabbiego, aby go zapytać, jak ma się prowadzić w 

życiu. Ponieważ rabbi wiedział, że chłopak pochodzi z żarliwie religijnej i 

praktykującej rodziny, zebrał wszystkich swoich uczniów i poprosił, żeby neofita 

powtórzył na głos swoje pytanie. 

 - Pragnę, by rabbi dał mi ścisłe instrukcje względem tego, co mam, a czego nie mam 

czynić w swoim życiu. 

Rabbi odpowiedział: 

- Po prostu żyj! Kiedy będziesz mógł - kradnij, ale nie zapomnij przynieść mi części 

łupu. Lekceważ swoje obowiązki, a szukaj przede wszystkim przyjemności. Zawsze 

staraj się być górą nad innymi. Krótko mówiąc, żyj bez zasad; tylko w ten sposób 

zrealizujesz samego siebie. 

Usłyszawszy te rady, młodzieniec pośpiesznie uciekł. Wiele miesięcy później rabbi 

spytał uczniów, czy wiedzą coś o tym chłopcu. Odpowiedzieli mu, że żyje jak święty 

w dalekim kraju, o nim zaś mówi jak o wcielonym diable. 

Rabbi zaśmiał się: 

- Jeślibym mu doradził cnotliwe życie, nie byłby mi posłuszny. Bo tak naprawdę - to 

właśnie miał przed oczyma od najmłodszych lat. Dopiero kiedy z zapałem doradzałem 

mu inny sposób życia, zdał sobie sprawę, że woli - tym razem już z własnego wyboru 

- pozostać na żyznym polu cnoty. 

- A cóż zrobić wobec faktu, iż mówi o tobie jak o szatanie? 

- Co się mnie tyczy, to bez znaczenia. Słowa są rzucane na wiatr. On zaś zrozumie to 

wszystko we właściwym czasie. 

Humor 

Blondynka umarła i idzie se do nieba. Piotr zatrzymuje ją u bram raju i mówi: 

- Córko, duszyczek u nas full. Wiem że nie grzeszyłaś ale musisz przejść eliminacje. 

Odpowiesz na pytanie wejdziesz, nie - idziesz do piekła. 

- Rozumiem, proszę pytać. 

- Jak ma na imię Bóg? 

- Hehehe. proste: Święćsię! 

Tu Piotrowi szczęka opadła. 

- Że jak?! 

- No przecież w modlitwie jest wyraźnie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się 

imię Twoje.  


