
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  2. 12. 2013 – bł. Rafała Chylińskiego 
18. 00 RORATY Za + Marię Smandzik, męża Konrada, dziadków, krewnych z 

rodzin Smandzik – Kowol, za ++ Alojzego i Maryę Salzburg oraz pokr. 

Wtorek  3. 12. 2013 – św. Franciszka Ksawerego, kapł. 
7. 00 Dz.błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o Boże błog. w int. Wiktora 

Okos z ok. ur. i w int. całej rodziny 

18. 00 RORATY Dz.błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Joanny Pansa z ok. 80 ur. i za dzieci z rodzinami 

Środa  4. 12. 2013 – św. Barbary, dz. i m. 
18. 00 RORATY Za Karolna Grüner w 30 dz. po śm. 

Czwartek  5. 12. 2013 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 - Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe powołania kapłańskie i 

zakonne 

- Za + Ks. Proboszcza Wojciecha Skrobocz i za Ojca Korneliusza Czech 

18. 00 RORATY Za ++ Hidegradę i Antoniego Piechaczek oraz za ++ rodziców z 

obu stron 

Piątek  6. 12. 2013 – św. Mikołaja, bpa – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, za Dobrodziejów naszego kościoła 

i w int. naszych Chorych 

18. 00 RORATY - MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA - Za ++ rodz. Annę i 

Pawła Piechaczek, z + męża Henryka Piechaczek, za ++ z pokr. i d. op. 

Sobota  7. 12. 2013 – św. Abmrożego, bpa i dra K. – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP za Czcicieli i Ofiarodawców 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Dawida Woźniak, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

- Za + ojca Wilhelma Wittek, za jego + żonę, syna i za ++ z rodzin Kubis – 

Wittek, pokr. oraz d. op. 

- Za + ojca Stefana Kacuba, z ++ rodz. Rozwinę i Wiktora Szaforz, dziadków 

z obu stron, za pokr. i dusze czyśćcowe 

- Za + Marię Szaforz w 5 r. śm., za + Karola Szaforz, za ++ Agnieszkę i 

Tomasza Mrocheń, pokr. i d. op. 

- Za ++ Gertrudę i Stanisława Smarsly z ok. rocznicy śmierci 

- Za + Annę Datko w rocz. śm., za + ojca Gintera Datko, pokr. i dusze 

czyśćcowe 

- Za + Piotra Felger w 4 r. śm. 

Niedziela  8. 12. 2013 – II Niedziela Adwentu – Niepokalane Poczęcie NMP 
8. 00 Za + Józefa Okos, braci, rodziców, pokr. i d. op. 

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

Marii Kasperek, z ok. 80 r. ur., za męża Waltra, syna Rudolfa i Ryszarda z 



rodziną 

16. 00 Nieszpory adwentowe 

16. 30 Za + Antoninę Tańczak w 24 r. śm., za ++ rodziców i krewnych 

 

Patron tygodnia – św. Barbara 

Św. Barbara dziewica, męczennica (+306). Poniosła męczeńską śmierć w Nikomedii 
(lub Heliopolis). Jest patronką archidiecezji, katowickiej, Edessy, Kairu. architektów, 
cieśli, dzwonników, flisaków górników hutników kamieniarzy, kowali, ludwisarzy, 
marynarzy, murarzy, saperów strażników, szczotkarzy, tkaczy, więźniów, wytwórców 
sztucznych ogni, żołnierzy (szczególnie artylerzystów i załóg twierdz) oraz patronką 
dobrej śmierci. Jedna z Czternastu Świętych Wspomożycieli. Według starej legendy 
była piękną córką bogatego poganina Dioskura z Heliopolis w Bitynii (płn. cz. Azji 
Mniejszej). Ojciec wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się z 
chrześcijaństwem. Prowadziła korespondencję z wielkim filozofem i pisarzem 
Orygenesem z Aleksandrii. Pod jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub 
czystości. Ojciec dowiedziawszy się o tym, pragnąc wydać ją za mąż i złamać opór 
dziewczyny uwięził ją w wieży. 
Jej zdecydowana postawa wywołała w nim gniew tak wielki, że ją zabił. Wkrótce 
przypłacił to nagłą śmiercią od pioruna. 
W IKONOGRAFII św. Barbara przedstawiana jest w długiej, pofałdowanej tunice i w 
płaszczu, z koroną na głowie, niekiedy w czepku. W ręku trzyma kielich i Hostię - 
według legendy tuż przed śmiercią anioł przyniósł jej Komunię św. 
Czasami ukazywana jest z wieżą, w której była więziona, oraz z mieczem, od którego 
zginęła. Atrybuty: anioł z gałązką palmową, dwa miecze u jej stóp, gałązka palmowa, 
kielich, księga, lew u stóp, miecz, monstrancja, pawie lub strusie pióro, wieża. 

Humor 

Samotny, zdesperowany żab (samiec żaby) dzwoni do wróżki i pyta się jak będzie 

malować się jego najbliższa przyszłość. 

- Spotka Pan piękną, młodą atrakcyjną dziewczynę, która będzie chciała wiedzieć o 

panu wszystko. 

- To wspaniale!! Spotkam ją na jutrzejszej zabawie? - kumka zachwycony. 

- Nie - odpowiada głos w słuchawce - Na zajęciach z biologii. 

Jasiu, umiesz liczyć? 

- Tak, tato mnie nauczył! 

- To powiedz, co jest po sześciu? 

- Siedem. 

- Świetnie, a po siedmiu? 

- Osiem. 

- Brawo, nieźle cię tato nauczył, a co jest po dziesięciu? 

- Walet. 


