
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  30. 12. 2013  
7. 00 W pew. int. z pr. o zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny 

Wtorek  31. 12. 2013 – św. Sylwestra I, papieża 
16. 30 Zakończenie Starego Roku   

- Za Parafian i za zmarłych w roku 2013  

- Za + Irenę Kieljan w 1 r. śm. 

Środa  1. 01. 2014 – Nowy Rok – św. Bożej Rodzicielki Maryi 
8. 00 Za + Gertrudę Dragon od Dobrodziejów 

10. 30 Przez wstawiennictwo Św. Bożej Rodzicielki za Parafian   

16. 30 Intencja wolna 

Czwartek  2. 01. 2014 – św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu 

– I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii 

Piątek  3. 01. 2014 – Najświętszego Imienia Jezus – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ za Czcicieli, Dobrodziejów, Ofiarodawców i w int. naszych 

Chorych   

Sobota  4. 01. 2014 – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i boże błog. w int. 

Sylwii i Franciszka Mika z ok. 25 r. ślubu, za córki i zięcia z pr. o zdrowie i 

boże błog. 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Aleksandrę z ok. I r. śm., za + ojca Józefa Wójcik i za ++ rodziców z 

obu stron  

- Za + Gertrudę Kempfert, za + syna Henryka, za ++ rodziców, rodzeństwo i 

za d. op.  

- Za + Marię Moczko, za +  męża Józefa, za ++ dzieci i wnuki oraz za ++ z 

rodzin Moczko – Widera  

- Za + Karola Smolarz, jego + syna, rodziców i teściów oraz za ++ krewnych 

i d. op.  

- Za ++ Piotra, Józefa i Agnieszkę Kiełbasa, za + ojca Pawła Pasoń i siostrę 

Barbarę  

Niedziela  5. 01. 2014 – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim  
8. 00 Za + Oswalda Smandzik w 5 r. śm., jego ++ rodziców, brata Konrada i 

bratową Marię 

10. 30 Za ++ rodz. Gertrudę i Józefa Małeckich, + brata Andrzeja i za ++ z rodz. 

Małecki – Szymańda – Staś   

16. 00 Nieszpory świąteczne 

16. 30 Do św. Anioła stróża za roczne dziecko Annę Gajda, za rodziców, 

chrzestnych i dziadków 



Opowiadanie: Najcenniejsi 

W 1140 roku cesarz niemiecki Konrad III zaczął oblegać twierdzę Weinsberg, gdzie 

schronili się pragnący obalić go z tronu zbuntowani książęta. Pomimo ogromnej 

przewagi wojsk cesarskich twierdza broniła się dzielnie przez długi czas. 

Nie mogąc zdobyć twierdzy siłą, cesarz postanowił zdobyć ją głodem. W miarę 

bowiem upływu czasu coraz bardziej kurczyły się w twierdzy zapasy żywności. 

Nadszedł wreszcie taki dzień, w którym obrońcy zrozumieli, że jeżeli nie poddadzą 

twierdzy, to cesarz rozgniewany długim oporem każe wymordować obrońców, a 

twierdzę obrócić w perzynę. Zaczęli więc negocjować warunki poddania. Wysłany do 

twierdzy cesarski poseł oznajmił, że kobiety, starcy i dzieci będą mogli bezpiecznie 

opuścić twierdzę. Po dalszych rozmowach z obrońcami cesarz zgodził się również na 

to, że kobiety mogą wynieść ze sobą z twierdzy najcenniejsze dla siebie rzeczy. 

Trudno sobie wyobrazić zdumienie i konsternację cesarza i jego wojsk, kiedy na 

plecach kobiet opuszczających twierdzę zobaczyli ich mężów. Każda z niewiast niosła 

na swoich plecach to co miała najcenniejszego, swego męża. Konrad III zbudowany 

odwagą i poświęceniem kobiet dotrzymał słowa i pozwolił im spokojnie odejść.  

Patron tygodnia: Św. Rodzina 
 Ewangelie inspirują chrześcijańskie rodziny do naśladowania Świętej 

Rodziny następujące relacjonując następujące wydarzenia: zwiastowanie narodzenia 

Pana Jezusa, objawienie św. Józefowi przez anioła tajemnicy wcielenia, Narodzenie 

Pana Jezusa, nadanie Imienia Jezusowi, oczyszczenie Maryi i ofiarowanie Pana 

Jezusa, pokłon mędrców, ucieczka do Egiptu i powrót, znalezienie Pana Jezusa w 

świątyni oraz życie ukryte w Nazarecie. 

Obrazy przedstawiające Najświętszą Rodzinę spotykamy już w katakumbach. Jednak 

Józef jest na nich obecny raczej jako statysta i na planie dalszym. Dopiero od wieku 

XIV mamy pełne obrazy i rzeźby przedstawiające życie Najświętszej Rodziny. 

Święto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku 

XVIII. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leon XIII, który 20 

listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący „kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”. 

W swoich pismach niejeden raz zachęcał on do naśladowania Najświętszej Rodziny. 

Wskazywał też na dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki pobożności i 

związkom ze Świętą Rodziną: postęp w miłosierdziu, świętość obyczajów, atmosfera 

pobożności. W jednej ze swoich encyklik napisał: „Pod opieką Najświętszej Matki i 

św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, 

zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie 

wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia - jednym słowem 

wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom”. 

Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia, 

nadrabiając wielowiekowy brak spojrzenia na rodzinę jako na miejsce postępu 

duchowego i służby w Kościele. Papież Benedykt XV rozszerzył święto Świętej 

Rodziny na cały Kościół. Obchodzimy je w pierwszą niedzielę po Uroczystości 

Narodzenia Pańskiego. 


