
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  6. 05. 2013 – św. Apostołów – Filipa i Jakuba 

I Dzień Krzyżowy 
7. 00 W int. naszych Rolników o dobre urodzaje i o boże błog. w pracy na roli 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + Barbarę Glensk w rocznicę śmierci, za ++ rodziców i brata Jana 

Wtorek  7. 05. 2013 – II Dzień Krzyżowy 
7. 00 W int. naszych Rolników o dobre urodzaje i o Boże błog. w pracy na roli 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za +Annę Goworek, rodziców, brata Józefa, siostrę Gertrudę, męża Józefa, 

za ++ z rodziny Goworek - Iwański, pokr. i dusze opuszczone 

Środa  8. 05. 2013 – św. Stanisława, bpa i m. – III Dzień Krzyżowy 
7. 00 W int. naszych Rolników o dobre urodzaje i o Boże błog. w pracy na roli 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za ++ Stanisława i Marię Smandzik, synów Konrada i Oswalda, synową 

Marię i krewnych 

Czwartek  9. 05. 2013  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodziców Franciszka i Jadwigę Wystrach, syna Pawła oraz za ++ z 

rodzin Wystrach – Sowa   

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

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

błog. w pewnej intencji i za ++ rodziców oraz za + siostrę Helenę 

Piątek  10. 05. 2013  
7. 00 Za + Wawrzyńca Sbielut, za żonę Zofię, córkę Martę, synów Ernesta, 

Floriana i Józefa, synowe Helenę, Monikę oraz za ++ rodziców Sbielut - 

Kurek 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Do B.Op. MB Fatimskiej  z podz. za łaski, z pr. o dalszą Bożą opiekę i 

zdrowie w rodzinie 

Sobota  11. 05. 2013  
7. 00 Za ++ rodziców Julię i Piotra Kornek, syna Ludwika, za ++ rodziców 

Miemiec 

15. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int. Rolanda Woszek z ok. urodzin, za ojca, rodzeństwo i za + matkę 

Krystynę   

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. dalsze zdrowie i 

Boże błog. w int. Domiceli Pomietło, za córki i syna z rodzinami  

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

int. Edyty Kocot z ok. 75 r. ur., w int. męża i całej rodziny  



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

Boże błog. w int. Heleny z ok. 50 r. ur., za męża i córkę z rodziną  

- Za + Zenona i Annę Chlebowski, ++ rodziców, za ++ Jadwigę i Romana 

Herbowy, ++ rodziców i d. op.  

- Za + syna Ryszarda, dziadków z obu stron, pokr. i d. op.  

- Za + rodz. Marię i Pawła Knosala, za + siostrę i za ++ dziadków  

- Za ++ rodziców Agnieszkę i Henryka Karbowniok, ++ Tadeusza i Joannę 

Marchewka oraz + Piotra w 6 r. śm.  

- Za + Krzysztofa Znojek w 30 dz. po śm.  

- Za + męża Karola Mateja i za ++ rodziców Jana i Różę Woszek   

Niedziela  12. 05. 2013 – Wniebowstąpienie Pańskie - Uroczystość  
8. 00 Za ++ Rozalię i Pawła Baron, ++ rodziców z obu stron, za + brata Alojzego i 

siostrę Annę     

10. 30 Za + Jana w 20 r. śm., ++ rodziców, teściów i rodzeństwo 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Dz. błag. w int. Anny Szaforz z ok. 18 r. ur. i w int. rodziców z pr. o zdrowie 

i wszelkie Boże błog. 

Ewangelia wg św. Jana 14,23-29. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 

moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u 

niego przebywać. 

Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, 

nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 

To wam powiedziałem przebywając wśród was. 

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 

wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam 

daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! 

Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. 

Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec 

większy jest ode Mnie. 

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to 

stanie". 

Humor 

Jasiu szepcze tacie na ucho: 

- Jak dasz mi dziesięć złotych, to powiem Ci, co mówi mamie pan listonosz jak jesteś 

w pracy. 

Ojciec wyjmuje 10zł i daje synowi. 

- I co, Jasiu? Co mówi? 

- Mówi: "Dzień dobry. Poczta dla pani". 


