
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  10. 02. 2014 – św. Scholastyki, dz. - wspomnienie 
7. 00 Za zmarłego wuja Jerzego i za ++ z pokr. oraz d. op. 

Wtorek  11. 02. 2014 – NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego 
9. 00 Do NMP z Lourdes w int. naszych Chorych, Cierpiących z pr. o łaskę 

wytrwania w cierpieniu z ok. Światowego Dnia chorych 

18. 00 - Za + Stefanię Puscz w 1 r. śm. i za + męża Józefa  

- Spotkanie z kandydatami do bierzmowania z kl. III 

Środa  12. 02. 2014  
18. 00 Do MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalszą opiekę i zdrowie oraz 

Boże błog. w int. Horsta Johst z ok. 75 r. ur., za żonę i w int. całej rodziny 

Czwartek  13. 02. 2014 – wspomnienie MB Fatimskiej 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 - Do Matki Boskiej Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców  

- Za + Piotra Frejlich, jego ++ rodziców, teściów, syna Jana, synową 

Jadwigę, zięcia Piotra Świerc i za ++ z pokr.  

- Dz. błag. w pew .int. z ok. ur. i w int. całej rodziny 

Piątek  14. 02. 2014 – św. Cyryla i Metodego, bpa  – patronów Europy – 

Dzień Zakochanych 
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA W int. Benjamina z ok. ur. z pr. o 

zdrowie i Boże błog.  

- Katecheza dla klas III dzieci I-komunijnych 

Sobota  15. 02. 2014  
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja  zbiorcza  

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

int .Władysława Jurkowskiego z ok. 70 r. ur. i w int. całej rodziny  

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

int. Rudolfa z ok. 50 r. ur., za żonę, córki, zięcia, wnuczka i w int. całej 

rodziny  

- Za + Piotra Sieroń w dniu urodzin, syna, rodziców, rodzeństwo, pokr. i 

d.op.  

- Za ++ Katarzynę i Norberta Szlenzog, syna Karola, zięcia Huberta i d. op.  

- Za + Adriana Parucha w 10 r. śm., za + matkę Teresę Siekierka, za + 

Augustyna, + Jerzego Siekierka i d. op.  

- Za + Jadwigę Kornek w I r. śm., ++ rodziców i rodzeństwo 

Niedziela  16. 02. 2014 – VI Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Konrada Smandzik, + żonę Marię, za ++ krewnych z rodzin Smandzik - 

Kowol, za + Oswalda Smandzik, Alojzego i Martę Salzburg, pokr. i d. op.  

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. rodziny Wieszala i za córki z rodzinami 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + ojca Alojzego Pasoń w r. śm. 

 



 

Patron tygodnia: św. Cyryl i Metody 
 Św. Cyryl (Konstanty), mnich, patron Europy (826-869). Urodził się 

w Tesalonikach jako siódme dziecko w rodzinie Leona, który był wyższym oficerem 

miejscowego garnizonu. Jego właściwe imię to Konstantyn, imię Cyryl przyjął pod 

koniec życia, wstępując do zakonu. Po studiach w Konstantynopolu został 

bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia. Później odsunął się na ubocze. Jednak 

odnaleziony, podjął w szkole cesarskiej wykłady z filozofii. Wkrótce potem udał się 

na górę Olimp do klasztoru w Bitynii, gdzie przebywał już jego starszy brat św. 

Metody. Na żądanie cesarza Michała III wyruszyli obaj do kraju Saracenów a póżniej 

Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory religijne między chrześcijanami, Żydami 

i Saracenami. Św. Cyryl przygotował się do tej misji bardzo starannie nauczył się 

języka hebrajskiego i syryjskiego. Po udanej misji, około roku 863, na prośbę księcia 

Rościsława udali się z na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański 

pisany pierwszym, stworzonym przez siebie alfabetem słowiańskim (głagolicą). Św. 

Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Inkulturacja 

chrześcijaństwa stała się przyczyną ich cierpień, a nawet prześladowań. Wezwani do 

Rzymu, spotkali się ze zrozumieniem papieża Hadriana II. w Rzymie przyjął 

święcenia kapłańskie i był rzymskim zakonnikiem. Cyryl umarł w klasztorze 

rzymskim (łacińskim) podczas wizyty u papieża Hadriana II. 

Św. Metody, biskup, patron Europy (815-885). Jego imię chrzestne Michał. 

w młodym wieku zostaje archontem, czyli zarządcą cesarskim w jednej ze 

słowiańskich prowincji. Rezygnuje z urzędu, wstępując do klasztoru w Bitynii, gdzie 

zostaje przełożonym. Około 855 roku przybywa jego starszy brat św. Cyryl. Odtąd 

dzielą razem swój los w ziemi Saracenów, Chazarów, na Morawach. Po śmierci św. 

Cyryla Hadrian II konsekruje św. Metodego na arcybiskupa Moraw i Panonii (obecnie 

Węgry) oraz daje mu uprawnienia legata. Jako biskup kontynuuje rozpoczęte dzieło. 

z powodu wprowadzenia obrządku słowiańskiego, mimo aprobaty Rzymu, jest 

atakowany przez arcybiskupa Salzburga, który podczas synodu w Ratyzbonie uwięził 

go w jednym z bawarskich klasztorów. Interwencja papieża Jana VII przynosi św. 

Metodemu wolność. Udaje się ponownie do Rzymu, a stamtąd do Konstantynopola, 

gdzie zostaje przyjęty uroczyście przez cesarza i patriarchę. Powróciwszy na Morawy, 

wkrótce umiera w Welehradzie. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. w roku 

1980 papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy 

W IKONOGRAFII obaj Święci przedstawiani są w stroju pontyfikalnym jako biskupi 

greccy lub łacińscy. Czasami trzymają w rękach model kościoła. Św. Cyryl 

ukazywany jest w todze profesora, w ręce ma księgę pisaną cyrylicą. 

Ich atrybutami są: krzyż, księga i kielich, rozwinięty zwój z alfabetem słowiańskim. 

 


