
Intencje mszalne 
Poniedziałek  22. 04. 2013  

7. 00 Za + syna Andrzeja Passon w 2 r. śm. i za ++ dziadków Passon - Klik 

Wtorek  23. 04. 2013 – św. Wojciecha, bpa i m. – Głównego Patrona Polski 
7. 00 Za + ks. Prałata Wojciecha Skrobocz z ok. imienin 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Jerzego Witola z ok. 85 r. ur., za żonę, dzieci z rodzinami i za 

prawnuki 

Środa  24. 04. 2013 – św. Jerzego - męczennika 
7. 00 Za + Pawła Widera, żonę Marię, ich rodziców i rodzeństwo 

Czwartek  25. 04. 2013 – św. Marka Ewangelisty - święto 
7. 00 Przez wstawiennictwo św. Marka o dobre urodzaje i za naszych rolników o 

boże błogosł. w pracy na roli 

8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za zalecanych zmarłych, za dusze czyśćcowe, za tych, za których modliliśmy 

się w czasie Dróg Krzyżowych 

18. 00 Za + Alfonsa Gregorczyk w 1 r. śm., za ++ rodz. Łucję i Józefa  Jaguś, 

szwagra Gintera oraz za ++ rodziców Gregorczyk 

Piątek  26. 04. 2013  
7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za odebrane łaski z ok. 63 r. ślubu w int. 

Hildegardy i Gerharda oraz za dzieci z rodzinami prosząc o zdrowie i Boże 

błog. 

16. 00 GRUDZICE - UDZIELANIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

NASZEJ MŁODZIEŻY 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. 

za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i pomyślność w int. Agnieszki z ok. 18 r. ur., 

za rodziców, rodzeństwo, dziadków i za całą rodzinę  

Katecheza dla kl. trzecich 

Sobota  27. 04. 2013  
7. 00 Za + Józefa Papkalla, za + Emila Nokiel i zięcia Henryka Nokiel 

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. o zdrowie i Boże błog. w int. rodziny Grala i za + ojca Rajmunda 

Gebauer  

- Dz. błag. do  B.Op. MBNP w int. Michała i Eweliny z ok. 10 r. ślubu, za 

córki, matkę Teresę i za + ojca Huberta  

- Dz. błag. do B. OP MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int. Jerzego Juraszek z ok. 80 r. ur.  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Hannę Nowicką, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

- W int. Agnieszki i Tomasza w 1 r. ślubu  

- Za + matkę Marię Wittek w rocznicę śmierci, za jej + męża i syna oraz za 

++ z rodzin Kubis – Wittek  

- Za + Cecylię Bąk, męża Adama i za ++ z pokr. oraz dusze czyśćcowe 



Niedziela  28. 04. 2013 – V Niedziela Wielkanocna  
8. 00 Za ++ rodziców Marię i Józefa Góra, ++ rodzeństwo Czesława, Krzysztofa i 

Zdzisława oraz ++ z pokr. i d. op. 

10. 30 Za + Piotra Świerc w 1 r. śm. 

16. 00 Nieszpory świąteczne 

16. 30 Za + Marię Tracz w 17 r. śm., za ++ rodz. Halupczok  – Tracz 
 

Opowiadanie: Hojny 

Żebrak puka do klasztornej bramy i prosi o rozmowę z opatem. Furtian nie chce 

wpuścić obdartusa, oferując mu jedynie chleb oraz wodę. Jednak żebrak obstaje przy 

swoim i dzięki nieustępliwości zostaje w końcu poprowadzony do opata. 

Przybywszy do niego, nadstawia mu swoją miseczkę i pragnie, aby ten napełnił ją 

monetami. Opat jest wielce oburzony z powodu nadmiernie wygórowanego życzenia 

żebraka, a poza tym twierdzi, że miseczka jest zbyt duża. Jednak żebrak nie ustępuje, 

bo przecież w końcu, jak mówi, intencją klasztoru jest wspomaganie potrzebujących. 

Po długiej wymianie słów opat każe napełnić miseczkę żebraka po brzegi monetami, 

aby wreszcie pozbyć się natręta. 

Żebrak, trzymając w rękach miseczkę pełną pieniędzy, jest bezgranicznie szczęśliwy. 

Nie posiadając się z radości, wysypuje całą jej zawartość pod stopy opata i woła 

zachwycony: 

– Od dawna już było moim największym życzeniem, by złożyć na twój klasztor 

ofiarę. Ale ponieważ ja, nędzny biedaczyna, nic nie miałem do dania, postanowiłem 

pieniądze na ten cel wyżebrać od ciebie samego. 

Patron tygodnia: bł. Idzi z Asyżu 

Idzi urodził się w Asyżu. O jego młodych latach nie wiadomo niczego pewnego. W 

kwietniu 1209 r., poruszony przykładem pierwszych towarzyszy św. Franciszka z 

Asyżu, poprosił go o przyjęcie do grona jego uczniów. Wkrótce potem wyruszył z 

Franciszkiem na głoszenie Ewangelii. Razem z nim udał się także do Rzymu, gdzie 

papież Innocenty III ustnie zatwierdził pierwszą Regułę Franciszka. Prawdopodobnie 

wtedy też otrzymał tonsurę.  Około 1212 r. udał się z pielgrzymką do Santiago de 

Compostella. Po powrocie do Asyżu wyruszył do Ziemi Świętej. Odwiedził po drodze 

sanktuarium św. Michała na Monte Gargano i św. Mikołaja w Bari. Zatrzymał się 

także w Tunezji, by nawracać tamtejszych Saracenów. Podczas tych pielgrzymek 

zawsze zapracowywał na swoje wyżywienie i nocleg własną pracą, np. pomagając w 

noszeniu wody i grzebaniu zmarłych, zbieraniu orzechów czy rąbaniu drwa. 

Jako uważny obserwator, zdobył wiele cennych doświadczeń i informacji, które umiał 

potem skutecznie wykorzystać. Nie przegapił żadnej okazji do głoszenia Ewangelii. 

Jego kazania zawsze były krótkie, ale pełne serdecznej mądrości. Po kilku latach Idzi 

został skierowany przez Franciszka do pustelni w Fabriano, gdzie oddał się 

kontemplacji. Doświadczał też ekstaz. 

Zmarł w Perugii w 1262 r., po 52 latach życia franciszkańskiego. Jego niewątpliwy 

kult jako błogosławionego potwierdził Pius VI, wyznaczając na dzień liturgicznego 

obchodu ku jego czci 23 kwietnia. 


