
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  4. 11. 2013 – św. Karola Boromeusza - bpa 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 Za + Gertrudę Mikoszek, jej męża i syna Rudolfa,++ rodziców z obu stron i 

d. op. 

Wtorek  5. 11. 2013  
17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 Za ++ rodziców Marię i Jerzego Wieczorek, ++ z pokr. Gambiec –  

Wieczorek i za + Piotra Kansy 

Środa  6. 11. 2013  
7. 00 Za ++ z rodzin Wieczorek – Tomechna – Buchta i d. op. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Do Miłosierdzia Bożego za + syna Bernarda Witola w 13 r. śm., za ++ 

dziadków i za ++ z pokr.   

Czwartek  7. 11. 2013 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe powołania  

- Za ++ rodziców Józefa i Marię Witola, ich + syna, za ++ rodziców Jana i  

Apolonię Zdzuj, za ++ dzieci i za ++ z pokr. oraz dusze opuszczone 

17. 30 Nabożeństwo   różańcowe  za zalecanych zmarłych 

   18. 00 Intencja wolna 

Piątek  8. 11. 2013 – I pt. m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli  Ofiarodawców i za naszych Chorych   

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Msza szkolna i młodzieżowa; Do Miłosierdzia Bożego za + Cecylię Woszek  

w rocznicę urodzin, ojca Alberta, dziadków Julię i Wilhelma Szrejder, aby 

Bóg obdarzył ich wiecznym spoczynkiem 

Sobota  9. 11. 2013 – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
15. 00 Ślub i Msza św. Jakub Hober i Anna Żełobowska 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Urszuli i Marcina Niestrój z ok. 25 r. ślubu, za dzieci, rodziców i 

w int. całej rodziny  

- Za + Herberta Kleinschrot, za ++ rodziców Marię i Walentego, pokr. i d.op. 

- Za + Teresę Urban w 2 r. śm.  

- Za + Agatę Jambor w 30 dz. po śm. 

Niedziela  10. 11. 2013 – XXXII Niedziela Zwykła – Rocznica poświęcenia 

Kościoła Parafialnego  
8. 00 Za ++ Franciszka i Gertrudę Labisz, ++ córki Angelę, Elfrydę i Cecylię, syna 

Pawła i ++ z pokr. oraz d. op. 

10. 30 - Za ++ Parafian i Dobrodziejów naszego kościoła, za Budowniczych i 

Fundatorów i za ++ Kapłanów  



- Za ++ rodziców Joannę i Franciszka Balcarz, trzech synów, dwie córki, 

zięcia, synową i pokr. 

16. 00 Różaniec za zalecanych zmarłych 

16. 30 Za + Huberta Sauerbier, jego ++ rodziców, teściów, pokr. i d. op. 

 

Patron tygodnia – św. Hubert biskup 
Hubert urodził się około 655 roku. Był uczniem św. Lamberta, biskupa Maastricht, i 

od ok. 704 r. jego następcą. Przeniósł uroczyście relikwie św. Lamberta do Liege, do 

kościoła wystawionego ku czci Męczennika. 

W diecezji pielęgnowano wiele pogańskich obyczajów, a chrześcijaństwo było 

powierzchowne, więc biskup Hubert musiał jako misjonarz więc wytrwale nawiedzać 

miasta i wioski Brabancji i Ardenów, aby tamtejszych mieszkańców zjednać dla wiary 

w Chrystusa. Około roku 717 przeniósł stolicę biskupią do Liege. Tam też zmarł 30 

maja 727 roku. Pochowano go w katedrze w Liege. Kiedy po 16 latach odkryto jego 

grób, znaleziono jego ciało, a nawet szaty, nietknięte rozkładem. Rozeszła się także 

miła woń. Umieszczono wówczas jego relikwie w kościele świętych Piotra i Pawła (3 

listopada 743 r. - stąd tradycyjnie wspomnienie Huberta obchodzi się właśnie 3 

listopada). Część relikwii przeniesiono do Andage, która to miejscowość otrzymała 

potem nazwę St. Hubert (825). 

Kult św. Huberta rozszerzył się rychło po całej Europie - m.in. w Anglii, Hiszpanii i 

Polsce. Nasilił się on jeszcze bardziej, kiedy z Hubertem połączono legendę, 

odnoszącą się wcześniej do św. Eustachego. Gdy był jeszcze młodzieńcem i paziem 

króla francuskiego Dietricha III (Teodoryka), miał w czasie polowania ujrzeć jelenia z 

krzyżem w rogach, który powiedział mu, by zostawił pogaństwo i uciechy tego świata, 

i by oddał się na służbę Bożą. Z powodu tej legendy św. Hubert jest czczony do dziś 

jako patron myśliwych. Przypisywano mu także opiekę nad dotkniętymi wścieklizną. 

Według podania, miał być jako biskup przypadkiem raniony w rękę przez sługę. 

Kiedy powstała gangrena, stała się ona przyczyną jego śmierci. Św. Huberta czczono 

powszechnie również jako patrona chorych na epilepsję i lunatyków. 

 Humor 

Pewien szanowany mieszkaniec Śląska, który miał całą rodzinę w Niemczech, nie 

musiał się martwić o pieniądze, a zarazem miał bardzo dobre serce. Pomagał bardzo 

wielu potrzebującym. Jego jedyną wadą był jego wygląd. Był okropnie brzydki. 

Ze świadomością, że stać go na prywatną opiekę medyczną zgłosił się na operację 

plastyczną, po której wyglądał już dużo lepiej. Kilka dni po wyjściu ze szpitala 

potrącił go samochód i zginął. 

Będąc w niebie pyta Boga: 

- Boże, czemuś mi to zrobił? Byłem dobry, pomagałem ludziom i chodziłem do 

kościoła! 

- Alojz! Jo żech Cie nie poznoł! 


