
 

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  3. 02. 2014 – św. bpów Błażeja i Oskara 
18. 00 Za + matkę Jadwigę Gabriel w 2 r. śm., za + Gerharda Gabriel, za ++ z rodz. 

Gabriel – Warzyc – Wojewoda 

 

Wtorek  4. 02. 2014  
18. 00 Za + Jana Klik w 15 r. śm., jego żonę Marię, za ++ rodz., brata Franciszka i 

za ++ z rodzin Klik – Kasperek   

 

Środa  5. 02. 2014 – św. św. Agaty – dz. i m. 
18. 00 Za + Jana Kurc, żonę Marię, syna Joachima i za ++ z rodzin Kurc - Bregula 

 

Czwartek  6. 02. 2014 – św. Pawła Miki i Towarzyszy - I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

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

 

Piątek  7. 02. 2014 – I pt. m-ca 
7. 00 - Do NSPJ za Czcicieli, Ofiarodawców, za naszych Chorych i w int. 

Dobrodziejów  

- W pew. int. z pr. o zdrowie i Boże błog. 

 

Sobota  8. 02. 2014 – św. Hieronima Emilianiego – kapł. 
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Justynę Rygian, za + męża Szczepana, za + Adama Ryk i pokr.  

- W pew. int. z ok. urodzin  

- Za + Andrzeja od Dobrodziejów  

- Za ++ rodz. Hoffman – Piechaczek i d. op.  

- Za + Tomasza Kokoszka – od rodz. Kowalskich z Koszalina 

 

Niedziela  9. 02. 2014 – V Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ Jana i Monikę Poliwoda, Jadwigę i Wiktora Baron, Klarę Rysler, 

Marię Agnieszkę Hoffman, Gertrudę Mainka i za ++ z rodzin Grysko 

10. 30 Dz. błag.  Do B.Op. w int. żjących z rodz. Buchwald – Jendryassek i za ++ 

dziadków 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Krystynę Katan w 30 dz. po śm. 

 

 



 

Patron tygodnia: św. Agata 
 Św. Agata, dziewica, męczennica. Jedna z najbardziej czczonych 

w chrześcijaństwie świętych. Według opisu męczeństwa, tzw. "Passio" z VI wieku, 

pochodziła z Katanii na Sycylii. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się 

Chrystusowi. Jej uroda zwróciła uwagę Kwincjana, prefekta miasta. Zaproponował jej 

małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze pragnienie 

zemsty Trwały wówczas prześladowania chrześcijan, zarządzone przez cesarza 

Dioklecjana. Namiestnik oddał Agatę do domu rozpusty o czym opowiada 

w "Żywotach" ks. Piotr Skarga. Namiestnik skazał św. Agatę na okrutne tortury 

podczas których obcięto jej piersi. 

Poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, w roku 251. 

Św. Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii; ludwisarzy. Wzywana przez kobiety 

karmiące, w chorobach piersi. 

W IKONOGRAFII św. Agata przedstawiana jest w długiej sukni, z kleszczami, 

którymi ją szarpano. Atrybutami są: chleb, dom w płomieniach, korona w rękach, kość 

słoniowa - symbol czystości i niewinności oraz siły moralnej, palma męczeńska, 

obcięte piersi na misie, pochodnia, płonąca świeca - symbol Chrystusa. 

Humor 

Za co podziwia się blondynki? 

- Za wytrwałość - tyle lat szukają rozumu, i dalej nie mogą go znaleźć. 

Wraca blondynka z salonu piękności i mówi do koleżanki: 

- Słuchaj, byłam w salonie piękności... 

- I co? Zamknięte było? 

Jasiu widzi jak mama sprząta w domu. W końcu podchodzi do niej i mówi: 

- Mamo, nie mogę patrzeć jak się męczysz - wychodzę. 

Góral wyjechał do USA gdzie obrabował bank. Po czym siedzi w parku i liczy kasę. 

Podchodzi do niego policjant i zaczyna wypytywać go po angielsku. W końcu 

pokazuje na plakietkę z napisem - police, na co góral: 

- Ja se som police. 

Dyrektor dużej fabryki wzywa do swego gabinetu sekretarkę. 

- Pani Jolu! Czy, tak jak prosiłem, dała pani do gazety ogłoszenie, że poszukujemy 

nocnego stróża? 

- Oczywiście, panie dyrektorze. Zrobiłam, jak pan prosił! 

- I jaki efekt? 

- Natychmiastowy. Ostatniej nocy okradziono nasz magazyn. 


