
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  16. 12. 2013  
18. 00 RORATY - Za + męża Brunona  Miemiec i za jego pierwszą żonę Edeltrudę 

 

Wtorek  17. 12. 2013  
18. 00 RORATY - Za + Huberta Szywalski w 1 r. śm., za ++ rodziców i rodzeństwo 

 

Środa  18. 12. 2013  
7. 00 O zdrowie i Boże błog. oraz wszelką pomyślność z ok. rocznicy ślubu w 

pew. int. 

18. 00 RORATY - Za ++ Wiktorię i Maksymiliana Franczok, dwóch zmarłych 

synów Alfonsa i Romana oraz krewnych 

 

Czwartek  19. 12. 2013  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Gertrudę Dragon i męża Gerarda – od rodziny Kilbach 

18. 00 RORATY - Za + żonę Marię Szaforz, za ++ rodziców Karola i Marię 

Szaforz,  ++ teściów Agnieszkę i Tomasza Mrocheń oraz d. op.  

 

Piątek  20. 12. 2013  
18. 00 RORATY - MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA - Dz. błag. do B.Op. 

MBNP z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog. w int. Pawła Wicher  

z ok. 85 r. ur. 

 

Sobota  21. 12. 2013 – św. Piotra Kanizjusza, kapłana i dra K. 
17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za ++ z rodziny Janecko -Tokarz, za pokr. i d. op.  

- Za ++ rodziców Agnieszkę i Jana  Kurpierz, ++ krewnych Pietruszka - 

Kurpierz  oraz d. op.  

- Za ++ Sylwię i Henryka Albrecht w 20 r. śm. i za ich córkę Adrianę  

- Za + męża Władysława Jezioro, ++ rodziców, teściow i zięcia Jerzego 

 

Niedziela  22. 12. 2013 – IV Niedziela Adwentu  
8. 00 Za + Annę Dittrych w 1 r. śm. 

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

Klary Okos z ok. 94 r. ur. i w int. całej rodziny 

16. 00 Nabożeństwo adwentowe   

16. 30 Za + męża Wernera Müller, za jego rodziców, teściów Saurbier oraz za ++ z 

pokr. oraz d. op.  

 



Opowiadanie: Czas zrozumie 

Na oceanie istniała wyspa, którą zamieszkiwały emocje, pragnienia i ludzkie cechy: 

bogactwo, duma, smutek, dowcip, a wszystkich razem łączyła miłość. 

Pewnego dnia mieszkańcy wyspy dowiedzieli się że niedługo wyspa zatonie. 

Przygotowali swoje statki do wypłynięcia w morze , aby na zawsze opuścić wyspę. 

Tylko miłość postanowiła trwać do ostatniej chwili, by pomóc wszystkim załadować 

się na statki. Gdy pozostał jedynie maleńki skrawek lądu, miłość poprosiła o pomoc. 

Pierwsze podpłynęło bogactwo na swoim luksusowym jachcie. 

-Bogactwo , czy możesz mnie uratować? – zapytała miłość. 

-Niestety nie - odpowiedziało - pokład mam pełen złota, srebra i innych kosztowności. 

Nie ma pośród nich miejsca dla Ciebie . 

Druga podpłynęła duma swoim ogromnym czteromasztowcem. 

- Dumo, zabierzesz mnie ze sobą? – poprosiła miłość. 

- Niestety nie mogę cię wziąć! Na moim statku wszystko jest uporządkowane, a ty 

mogłabyś mi to popsuć. Zresztą sama widzisz że nie pasujesz do mojego wytwornego 

czteromasztowca. 

Na zbutwiałej łódce podpłynął smutek. 

- Smutku, zabierz mnie ze sobą! - poprosiła miłość. 

- Jestem tak bardzo smutny, że wolę pozostać sam. Nie chcę Twojego towarzystwa – 

odrzekł smutek i powiosłował w dal. 

Dowcip przepłynął obok miłości nie zauważając jej. Był bowiem tak rozbawiony, że 

nie usłyszał nawet wołania o pomoc. 

Wydawało się, że miłość zginie na zawsze w głębinach oceanu. Nagle usłyszała: 

- Chodź! Zabiorę Cię ze sobą! – powiedział nieznajomy starzec. 

- Kim jesteś? 

- Jestem czasem. 

- Dlaczego właściwie mi pomagasz? – miłość spytała z zaciekawieniem. 

- Tylko czas rozumie, jak ważnym uczuciem w życiu każdego człowieka jest miłość. 

Humor 

Krzysio przyjeżdżał do kościoła rowerem, ale zamiast wchodzić do środka, stał przy 

murze. Po kilku tygodniach zaniepokojony ksiądz postanowił zainterweniować: 

- Dlaczego nie wchodzisz do kościoła? 

- Bo nie ma kto mi popilnować roweru – odpowiedział Krzysio. 

- Duch święty ci popilnuje – zasugerował ksiądz. 

Jasiu wchodzi do kościoła i żegna się przed krzyżem. 

- W imię Ojca i Syna, amen. 

- Zaraz, zaraz… Ty nawet przeżegnać się nie potrafisz?! Gdzie Duch Święty? – 

zapytał ksiądz. 

- Pilnuje mi roweru. 


