
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  11. 11. 2013 – św. Marcina z Tours  

Narodowe Święto Niepodległości 
9. 00 Za + Halinę Sperling – od sąsiadów z ulicy Młodzieżowej 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 Za + Teodora Wójcik, ++ krewnych z rodzin Wójcik – Hyla i d. op.   

Wtorek  12. 11. 2013 – św. Jozafata, bpa i m. 
7. 00 O łaski Ducha św. w pewnej intencji dla całej rodziny 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych 

18. 00 Za ++ Różę i Pawła Johst, pokr., za + Piotra Giza i jego dwie żony, za ++ z 

rodzin Zdzuj – Czech - Cichoń 

Środa  13. 11. 2013 – wspomnienie MB Fatimskiej 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców i za naszych Chorych 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców i rodzeństwo Annę i Teodora 

Witola, za ich rodziców i rodzeństwo, za ich córkę Małgorzatę, jej męża  

Jerzego Kala, za ++ rodziców Zofię i Józefa Matrla, za zaginionego brata 

Jerzego, + siostrę Marię Jaszkowic, jej męża Helmuta i syna Jerzego 

Czwartek  14. 11. 2013  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Ignacego i Martę Wieszala oraz dusze czyśćcowe 

17. 30 Nabożeństwo   różańcowe  za zalecanych zmarłych 

   18. 00 Intencja wolna 

Piątek  15. 11. 2013 – św. Alberta Wielkiego, bpa i dra K. 
7. 00 Za + Agnieszkę Zdzuj, jej ++ rodziców, rodzeństwo, za + Piotra Kurpierz, 

jego rodziców, za + Helmuta Piechota, jego ++ rodziców i krewnych i d. op. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe za zalecanych zmarłych 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ z rodzin Gierczycki – Migała, 

pokr. i d. op. 

Sobota  16. 11. 2013 – Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik św. Ap. 

Piotra i Pawła 
17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Jana Brysz, syna, synową, zięcia, rodziców, Hermanowicz Marię i 

Edwarda oraz za + Pawła Rusin i d. op.  

- Za + Andrzeja Smolińskiego w 30 dz. po śm.  

- Za + Tomasza Kokoszka – od krewnej Haliny, Patrycji, Joli i Kasi z 

rodzicami 

Niedziela  17. 11. 2013 – XXXIII Niedziela Zwykła – Odpust św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej  
8. 00 Dz. błag. w int. rodz. Kurpiers z pr. o zdrowie i Boże błog. oraz o szczęśliwą 



operację w pew. int. 

10. 30 - Dz. błag. do B. Op. MBNP i św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie 

i Boże błog. w int. Magdaleny i Józefa w rocznicę ślubu, za córkę, synów z 

rodzinami oraz za ++ Annę i Franciszka  Piechota i za ++ z rodzin Piechota – 

Matejka - Nocoń i pokr.  

- W int. żyjących Parafian i Dobrodziejów naszego kościoła z pr. o Boże 

błog. 

15. 00 Dz. błag. do B. Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int. Joachima Kowol z ok. 50 r. ur., za żonę, dzieci z rodzinami i 

wnuków Szymona i Kamila 

16. 00 Różaniec za zalecanych zmarłych 

16. 30 Dz. błag. w int. Adama i Katarzyny w 1 r. ślubu i w int całej rodz., z pr. o 

wszelkie Boże błog. 

 

Opowiadanie: U fryzjera 
Pewien mężczyzna poszedł, jak co miesiąc, do fryzjera. Zaczęli rozmawiać o różnych 

sprawach. Ni z tego, ni z owego, wywiązała się rozmowa o Bogu. 

- Wie pan, ja nie wierzę, że Bóg istnieje – powiedział fryzjer. 

- Dlaczego pan tak uważa? - zapytał klient. 

- Cóż, to bardzo proste. Wystarczy tylko wyjść na ulicę, żeby się przekonać, że Bóg 

nie istnieje. Gdyby Bóg istniał, myśli pan, że istniałoby tyle osób chorych? Istniałyby 

opuszczone dzieci? Gdyby istniał Bóg, nie byłoby bólu, nie byłoby cierpienia... Po 

prostu nie mogę sobie wyobrazić Boga, który na to wszystko pozwala. 

Klient pomyślał chwilę, chciał coś powiedzieć, ale zrezygnował. Nie chciał 

wywoływać niepotrzebnej dyskusji. Gdy fryzjer skończył, klient zapłacił i wyszedł. I 

w tym momencie zobaczył na ulicy człowieka z długą zaniedbaną brodą i włosami. 

Wyglądało na to, że już od dłuższego czasu jego włosy i broda nie widziały fryzjera. 

Był zaniedbany i brudny. 

Wtedy klient wrócił i powiedział: 

- Wie pan co? Fryzjerzy nie istnieją! 

- Bardzo śmieszne! Jak to nie istnieją? - zapytał fryzjer - Ja jestem jednym z nich! 

- Nie - odparł klient - Fryzjerzy nie istnieją, bo gdyby istnieli, nie byłoby ludzi z 

długimi włosami i brodą, jak ten człowiek na ulicy. 

- A nie, fryzjerzy istnieją, to tylko niektórzy ludzie nie poszukują nas z własnej woli. 

- No właśnie - powiedział klient. - Dokładnie tak. Bóg istnieje, tylko niektórzy ludzie 

Go nie szukają i robią to z własnej woli.  

Humor 

Rozmawiają dwie koleżanki: 

- Czy Twój mąż pamięta datę waszego ślubu? 

- Na szczęście nie. 

- Na szczęście?! 

- Wspominam mu o rocznicy kilka razy do roku i zawsze dostanę coś fajnego! 


