
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  29. 04. 2013 – św. Katarzyny Sieneńskiej, dz i dra Kościoła 
7. 00 Za + Cecylię Okos w 5 r. śm.   

Wtorek  30. 04. 2013 – św. Piusa V papieża 
7. 00 Za + Irenę Adamczyk zd. Stelmaszczyk – od rodzeństwa 

14. 00 Ślub i Msza św. Łukasz Poźniak i Jolanta Bąba 

18. 00 Za + Hermana Kurpiers, jego ++ rodziców i teściów   

Środa  1. 05. 2013 – św. Józefa rzemieślnika – Święto Pracy 
7. 00 Za + matkę Marię Kondziela w dniu urodzin, za + ojca i męża Jana oraz ++ z 

rodziny i d. op.  

9. 00 Za + Józefa Okos, dwóch synów, teściów i rodziców oraz d. op. 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + ojca Tadeusza Iśków, za ++ teściów Emilię i Tadeusza Jarosz, ++ 

dziadków i ++ z pokr. 

Czwartek  2. 05. 2013 – św. Atanazego, bpa i dra K. – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

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

13. 00 Ślub i Msza św. Krzysztof Fuhsy i Joanna Tomczyk 

17. 00 Godzina Św. 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + męża Teodora Wójcik, ++ krewnych z rodzin Wójcik – Hyla i d. op. 

Piątek  3. 05. 2013 – NMP Królowej Polski – Uroczystość 

Święto Konstytucji Trzeciego Maja – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św. za Dobrodziejów 

naszego Kościoła i za Chorych 

9. 00 Za + Krystynę Woszek  w 7 m. po śm.   

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + męża Antoniego Nogosek, jego ++ rodziców, teściów i za ++ z rodziny 

Nogosek – Ploch 

Sobota  4. 05. 2013 – św. Floriana m. – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

9. 00 Spowiedź dzieci I- komunijnych – grupa dziewcząt i rodziców 

10. 00 Spowiedź dzieci I- komunijnych – grupa chłopców i rodziców 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Krystynę Pawłowską w 30 dz. po śm.  

- Za ++ teściów Garballa – Okos, za ++ krewnych i d. op.  

- Za + Matyldę Joniec, pokr. i d. op.  

- Za ++ z rodzin Hoffmann, za Franciszka i Gertrudę, pokr. i dusze 

czyśćcowe  

- Za + Józefa Broll, jego rodziców, + Karola Czaja i za ++ krewnych  

 



Niedziela  5. 05. 2013 – VI Niedziela Wielkanocna – Uroczystość I Komunii 

Świętej  
8. 00 Za + Gintera Niemann, córkę Lidię, jego rodziców Franciszkę i Pawła, ++ 

rodziców Jadwigę i Jana Kasperek, za Marię i Franciszka Okos oraz d. op. 

10. 30 Uroczysta Msza św. w int. dzieci I-komunijnych, za ich rodziców, dziadków, 

chrzestnych i za całe rodziny, prosząc o potrzebne łaski i wstawiennictwo 

Matki Najświętszej 

15. 30 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Maję Kaczmarczyk, za rodziców, 

dziadków oraz chrzestnych 

Opowiadanie: Nie ilość 

Wśród uczniów mistrza rozgorzał spór, który z nich jest najbardziej pobożny. Mistrz 

przysłuchiwał się temu jakiś czas, po czym powiedział cichym głosem, którego jednak 

nie sposób było nie usłyszeć: 

– Żaden z was nie jest pobożniejszy od naszego sąsiada. 

Uczniowie zamilkli. Następnie najbardziej głośny spośród nich ośmielił się zauważyć: 

– Ależ on co najwyżej rano wymamrocze Boże imię. Potem pracuje przez cały dzień 

na polu, i może jeszcze raz je wymamrocze, gdy wieczorem idzie zmęczony do łóżka. 

Dlaczego zatem miałby ten chłop być bardziej pobożny niż my, którzy co dzień 

godzinami medytujemy i modlimy się. 

Wówczas mistrz wziął miseczkę, napełnił ją wodą i nakazał przemądrzałemu 

uczniowi okrążyć wraz z nią dziesięciokrotnie drzewo, pod którym siedzieli. 

Uczeń obszedł dziesięć razy drzewo bez uronienia choćby jednej kropli wody. Pewny 

zwycięstwa, oddał mistrzowi miseczkę, ten zaś spytał go, jak często podczas 

okrążania drzewa myślał o Bogu. 

– Jakże miałem myśleć o Bogu, skoro całą moją uwagę skupiłem na tym, by nie wylać 

ani jednej kropli wody. 

Mistrz rzekł na to: 

– Ta miseczka z wodą tak bardzo zaprzątnęła twoją uwagę, że zapomniałeś o Bogu. I 

masz czelność porównywać się z owym chłopem, który modli się dwa razy dziennie, 

chociaż ciążą na nim trud pracy i znój życia? 

 

Humor 

Katechetka próbuje wytłumaczyć swoim podopiecznym, czym jest kradzież. Pyta 

jednego z uczniów: 

– Wyobraź sobie Antosiu, że wkładam rękę do kieszeni jakiegoś pana by wyjąc 

pieniądze. Kim jestem? 

– Jego żoną.  

  

Pani katechetka na religii pyta Jasia. 

– Jasiu, co to jest: Bóg, Pan Jezus i Duch Święty? 

– Ich Troje – odpowiada Jasiu. 


