
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  21. 10. 2013 – bł. Jakuba Strzemię - bpa 
17. 30 Nabóżeństwo różańcowe 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBR z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.w int. 

Małgorzaty i Henryka z ok. 55 r. ślubu i za córkę z rodziną 

Wtorek  22. 10. 2013 – bł. Jana Pawła II - wspomnienie 
17. 30 Nabóżeństwo różańcowe 

18. 00 Za ++ dziadków Juliannę i Antoniego Wocka, ich + córkę Marię, + syna 

Antoniego, zięcia Konrada i za ++ z rodz. Wocka – Kornek 

Środa  23. 10. 2013 – św. Jana Kapistrana - kapłana 
7. 00 Za + Cecylię Okos w dniu urodzin i za ++ krewnych 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za  + Alfonsa Ochota w 30 dz. po śm. 

Czwartek  24. 10. 2013 – św. Antoniego Marii Klaret - bpa 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Marię Kilbach, jej rodziców i za rodzeństwo z obu stron  

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

   18. 00 Intencja wolna 

Piątek  25. 10. 2013  
16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Małgorzaty Wolny z ok. 40 r. ur. i 20 r. 

ślubu, za synów oraz w int. Krystyny i Huberta z ok. 45 r. ślubu i w int. całej 

rodziny prosząc o Boże błog. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ rodz. Jadwigę i Antoniego 

Klyszcz, za ich córkę Helenę z ok. urodzin i za ++ krewnych z rodzin 

Walerus – Klyszcz 

Sobota  26. 10. 2013  
15. 00 Ślub i Msza św. Piotr Królewicz i Aleksandra Oszenda 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.OP. MBNP w int. Lidii Miedzińskiej  z ok. 80 r. ur., za 

męża, synów i córkę z rodzinami, z prośbą o potrzebne zdrowie i Boże błog.  

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

int. Urszuli i Antoniego z ok. 43 r. ślubu oraz za córkę i syna z rodziną  

- Dz. błag. w int. Michała Zasadni z ok. 18 r. ur., za rodziców i za 

rodzeństwo z pr. o zdrowie oraz Boże błog.  

- Za + Marię Kochanek w roczn. śmierci, za ++ Gertrudę i Franciszka 

Kochanek, za ++ Katarzynę i Czesława Wójcik oraz za pokr. i za dusze w 

czyśćcu cierpiące  

- Za ++ rodziców Annę i Jana  Ochota, ++ dziadków i krewnych z obu stron  

- Za + Henryka Dróżdż, za ++ rodziców, teściów i za ++ z rodzin Dróżdż - 

Kozieł – Sznajder  

- Za + Ritę Nieman z ok. ur., za jej męża Gintera i za córkę Lidię  



- Za + Alfonsa Okos w 10 r. śm., ++ rodziców Marię i Teodora Okos oraz za 

++ z rodziny  

Niedziela  27. 10. 2013 – XXX Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + matkę Marię Kondziela w 9 r. śm., + męża Jana i całe pokr. 

10. 30 Do B.Op. MB Różańcowej o zdrowie i Boże błog. w pew. int. z okazji 

rocznicy ślubu, za dzieci z rodzinami, za wnuki i w int. całej rodziny 

12. 30 Za żyjących i za ++ z rodziny Oszenda – Królewicz 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Kamila z ok. 15 r. ur., za rodziców, 

dziadków oraz rodzeństwo z pr. o Boże bł. 

 

Opowiadanie: Kamień 
Pewna mądra kobieta, podczas wędrówki po górach, znalazła w strumieniu cenny 

kamień. Następnego dnia napotkała podróżnika, który był bardzo głodny. Mądra 

kobieta otworzyła wtedy torbę i podzieliła się z nim swoim jedzeniem. Głodny 

człowiek dostrzegł drogocenny kamień w jej tobołku, zachwycił się nim, po czym 

zwrócił się do niej z prośbą, by mu go po¬darowała. Mądra kobieta zrobiła, jak prosił, 

bez chwili zwłoki. Podróżnik odszedł, radując się swoim szczęściem. Wiedział, że 

dostanie za ten klejnot taką furę pieniędzy, że już do końca życia nie będzie musiał 

martwić się o swoją strawę. Po kilku dniach powrócił wszakże w to samo miejsce w 

poszukiwaniu mądrej kobiety. Kiedy ją już odnalazł, zwrócił jej kamień i powiedział: 

– Dużo myślałem. Wiem, że ten klejnot jest bardzo wartościowy, ale oddaję ci go w 

nadziei, że podarujesz mi coś o wiele bardziej cennego. Jeśli możesz, ofiaruj mi tę 

rzecz, która pozwoliła ci dać mi ten kamień. 

 Humor 

Po kilkumiesięcznej znajomości szatynka pyta swego wybranka:  

- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?  

- Jak sobie życzysz. Ale w tym tygodniu to jest niemożliwe. Żona z dziećmi wyjechała 

do teściów.  

Przychodzi blondynka do sklepu elektrycznego i mówi: 

- Poproszę lotnika. 

- Nie mamy lotników, ale chyba pani chodzi o pilota do telewizora. 

- O tak, tak. Proszę się ze mnie nie śmiać. W tej dziedzinie jestem lajkonikiem. 

Wchodzi blondynka do sklepu. 

- Poproszę pastę do butów. 

- A do jakich ? 

- Numer 36. 


