
Intencje mszalne 
Poniedziałek  8. 04. 2013 – Zwiastowanie Pańskie – Uroczystość  

Dzień Świętości Życia 
9. 00 Do Matki Boskiej w int. naszych kobiet i o wstawiennictwo Niepokalanej 

18. 00 Do B. Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Bożą opieke w int. 

Barbary i Arnolda Kopiec z ok. rocznicy ślubu i w int. dzieci z rodzinami 

 

Wtorek  9. 04. 2013  
18. 00 Za ++ Stanisława i Zofię Wójcik, ++ dzieci i pokrewieństwo z obu stron 

 

Środa  10. 04. 2013  
18. 00 Za ++ Agnieszkę i Juliusza Jaszkowic i za ++ z rodziny Kacuba 

 

Czwartek  11. 04. 2013  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodziców Floriana i Marię Nowak, syna Herberta, dwie córki, za 

dwóch szwagrów, córkę Sylwię, za ++ z rodziny, pokrewieństwa i dusze 

czyśćcowe 

 

Piątek  12. 04. 2013  
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA – int. wolna  

Katecheza dla kl. trzecich 

 

Sobota  13. 04. 2013 – św. Marcina – Wspomnienie Matki Boskiej 

Fatimskiej 
7. 00 Do Matki Boskiej Fatimskiej w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za 

Dobrodziejów i naszych Chorych 

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Krzysztofa Zajączkowskiego w 1 r. śm.  

- Za ++ rodziców Stanisława i Marię  Roczek, dwóch synów, zięcia Helmuta, 

++ dziadków, za + Emmę Roczek, ++ rodziców i dwóch braci oraz d. op.  

- Za + Macieja  Piechaczek 

 

Niedziela  14. 04. 2013 – III Niedziela Wielkanocna  
8. 00 Za + matkę Marię Meryk w dniu urodzin, za + męża Huberta i za ++ 

rodziców Buhl 

10. 30 - Za + Stefanię Tańczak, + Michała Tańczak, ++ rodziców, rodzeństwo i 

dziadków  

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

int. Agnieszki z ok. urodzin i o Bożą opiekę w int. całej rodziny 

16. 00 Nieszpory świąteczne 

16. 30 Za + Huberta Golec w I r. śm. i za ++ rodziców 
 



Apokalipsa św. Jana 1,9-11a.12-13.17-19. 
 

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, 

byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. 

Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby 

trąby mówiącej: «Co widzisz, w księdze napisz i poślij siedmiu Kościołom, które są w 

Azji». 

I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem 

siedem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna 

Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym 

pasem. 

Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą 

rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem 

umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. 

Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać». 
 

Ewangelia wg św. Jana 20,19-31. 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali 

uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»  A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 

Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam». 

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 

odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 

przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on 

rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca 

mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z 

nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój 

wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 

Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» 

Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» 

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, 

którzy nie widzieli, a uwierzyli». 

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec 

uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i 

abyście wierząc mieli życie w imię Jego. 


