
Intencje mszalne 
Poniedziałek  13. 01. 2014 – św. Hilarego, bpa i dra K. – wspomnienie MB 

Fatimskiej 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców   

 

Wtorek  14. 01. 2014  
7. 00 Za + Józefa  Mleczek, za ++ Marię Czrnecką, męża Romana i pokr. 

 

Środa  15. 01. 2014  
7. 00 Za + Małgorzatę Wieczorek w 10 r. śm. i za + ojca Józefa 

 

Czwartek  16. 01. 2014  
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za + Jana Chyla, za + Krystynę Gajda, za ++ z rodz. Chyla - Gajda - Langner 

i d. op.   

 

Piątek  17. 01. 2014 – św. Antoniego, opata - wspomnienie 
18. 00 Dz. błag. w int. ks. Proboszcza z ok. ur. – od Chórzystów 

 

Sobota  18. 01. 2014 – rozp. się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
7. 00 Do MBUCh za Kamila, z pr. o łaskę i zdrowie oraz w int. Bogu wiadomej 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

Marii Bachan z ok. 60 r. ur., za męża Janusza, za synów i całą  rodzinę, 

prosząc o wszelką bożą opiekę  

- Dz. błag. do MB Różańcowej w int. Zbigniewa i Teresy  Krawczyk, za 

córki Elżbietę i Monikę, syna Bogusława oraz za dwie wnuczki prosząc o 

Boże błog.  

- Za + matkę Marię Kurc w I r. śm, za jej + męża Konrada, ich ++ rodz., 

rodzeństwo i d. op.  

- Za + Elfrydę Kostka w dniu urodzin, za ++ rodziców i za d. op.  

- Za + Henryka Gajda, za ++ rodziców z rodzin Kocot – Gajda i d. op.  

- Za + Jana Szpulak w I r. śm.  

- Za ++ Agnieszkę i Piotra Kuc, za ++ z rodzin Kuc – Fila  

- Za + ojca w rocznicę śmierci 

 

Niedziela  19. 01. 2014 – II Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Gertrudę Kurpierz w 30 dz. po śm. 

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

int. Cecylii Skrzypczyk z ok. 80 r. ur., za dzieci, wnuki, za całą rodzinę oraz 

za + męża Jana Skrzypczyk 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ Martę i Alojzego Salzburg, rodziców z obu stron i za ++ krewnych 



Patron tygodnia: Św. Antoni 
 Św. Antoni, opat (251-356), zwany w Kościele Wschodnim "Wielkim", 

urodził się w Środkowym Egipcie. Rodziców stracił wcześnie. Mając 20 lat, rozdał 

ubogim odziedziczony majątek i udał się na pustkowie, gdzie prowadził życie pełne 

umartwienia, milczenia, modlitwy. Miał dar widzenia rzeczy przyszłych. Słynął ze 

świętości i mądrości. Walki wewnętrzne, jakie ze sobą stoczył, stały się później 

ulubionym tematem malarzy (np. H. Bosch, M. Grunewald) i pisarzy (G. Flaubert, 

A. France). Jego postawa znalazła wielu naśladowców. Sława i cuda sprawiły, że 

zaczęli ściągać uczniowie, pragnący poddać się jego duchowemu kierownictwu. Po 

wielu sprzeciwach zdecydował się ich przyjąć i odtąd oaza Farium na pustyni zaczęła 

zapełniać się rozrzuconymi wokół celami eremitów (miało ich być około 6000). Owe 

wspólnoty pustelników nazwano "laurami" (później także "ławrami"). Życie św. 

Antoniego było przykładem dla wielu nie tylko w Egipcie, ale i w innych stronach 

chrześcijańskiego świata. 

Patron zakonu antoninów, dzwonników, chorych, hodowców trzody chlewnej, 

koszykarzy, rzeźników, szczotkarzy, ubogich. Orędownik w czasie pożarów. w ciągu 

wieków wzywano go podczas epidemii oraz chorób skórnych. 

W IKONOGRAFII św. Antoni przedstawiany jest jako pustelnik, czasami w długiej 

szacie mnicha. Szczególne zainteresowanie artystów budził temat kuszenia św. 

Antoniego. Jego atrybutami są: jeden, dwa lub trzy diabły, diabeł z pucharem, 

dzwonek, dzwonek i laska, krzyż egipski w kształcie litery "Tau", księga reguły 

monastycznej, lampa, lampka oliwna, laska, lew kopiący grób, pochodnia, świnia, pod 

postacią której kusił go szatan, źródło. 

Humor 

Cytaty z wypowiedzi nauczycieli: 

Szkoda, ze niektóre z Was są tylko ponętne, a nie pojętne. 

Polubiłem Waszą klasę od pierwszego wejrzenia, ale teraz widzę, że tylko dlatego, że 

mam słaby wzrok. 

Nadajesz się do rozwiązywania sznurowadeł, a nie zadań z matematyki. 

Jak jeszcze raz zrobisz z siebie taką seksbombę, to zadzwonię po saperów, niech cię 

wywiozą i rozbroją. 

Nad twoją pracą domową myślała chyba cała rodzina, bo jeden człowiek takich głupot 

by nie wymyślił . 

Gdy w zimie dzieci będą lepić bałwana, to możesz być dla nich modelem. 

Oszczędzę ci chyba wrażeń  związanych z przejściem do następnej klasy.  

To, że noszę okulary, nie znaczy ze jestem głucha!  

Kto mi tam trzaska dziobem? Zamknij się i przejdź na odbiór! 

Czasem myślę, że Wasz ulubiony zespół to zespół Downa. 


