
Intencje mszalne 
Poniedziałek  20. 05. 2013 – NMP – Matki Kościoła - święto 

7. 00 Za ++ Annę i Monikę Blauth i za ++ z rodz. Blauth – Zgadzaj   

9. 00 Za ++ Członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich   

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 O zdrowie i Boże błog. w int. rodz. Wocka, z podz. za łaski i z pr. o dalsze 

Wtorek  21. 05. 2013 – św. Jana Nepomucena – kapł. i m. 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + ojca Jerzego Pietruszka, za + żonę Ernę i ++ krewnych Pietruszka –

Kurpierz oraz d. op. 

Środa  22. 05. 2013 – św. Rity z Cascia 
17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + Henryka Bodora, rodziców, rodzeństwo i ++ krewnych oraz d. op. 

Czwartek  23. 05. 2013  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodziców Alfreda i Marię Porada oraz za ++ z obu stron 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. pewnej rodziny   

Piątek  24. 05. 2013 – NMP Wspomożycielki Wiernych 
7. 00 Za ++ rodz. Józefa i Bronisławę Klik, córkę Małgorzatę, ich rodziców, 

rodzeństwo i za ++ z rodz. Klik – Zdzuj – Dittrych oraz za ++ Annę i Józefa 

Dittrych  

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Do Miłosierdzia Bożego za + 

matkę Jadwigę Wocka, ++ rodziców Wocka – Lempka – Bernat – Wicher  i 

++ z pokr. oraz d. op.    

Sobota  25. 05. 2013 – św. Grzegorza VII pap. 
15. 00 Dz. błag. do B. Op. MBNP w int. Anieli Riegmann z ok. 60 r. ur., za córki z 

rodzinami i za + męża Karola 

16. 00 Ślub i Msza św. Andżeliny Wojnakowskiej i Marka Zuski 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za ++ rodz. Jerzego i Gertrudę Okos, córkę Renatę, zięcia Jerzego i 

Joachima oraz za ++ z rodzin Wiench - Okos - Szywalski - Rzotki i d. op.  

- Za + Marię Klik w 8 r. śm., za + męża Jana, ++ rodziców, teściów, 

rodzeństwo i ++ z pokr.  

- Za ++ Piotra i Jana Felger, ++ Jana i Magdalenę Krawiec, + Ignacego 

Łukaszewskiego, + Gertrudę Wystrach i pokr.  

- Za + matkę Jadwigę Tomala i ++ dziadków Rozalię i Józefa  Płaczek oraz 

za ++ Annę i Franciszka Opara  

- Za + Alinę Gorzel i za + Piotra Świerc oraz za ++ z pokr.  

- Za + Otylię Walerus w 30 dz. po śm.  

- Za + Mariana Suszniak w I r. śm. oraz jego ++ rodziców Katarzynę i 

Kazimierza  



Niedziela  26. 05. 2013 – Najświętszej Trójcy – Dzień Matki  
8. 00 Za + Marię Smandzik, męża Konrada, za ++ Oswalda Smandzik, Karola 

Matysek i za ++ z rodzin Smandzik - Kowol - Piechaczek oraz d. op. 

10. 30 - Z okazji Dnia Matki w int. wszystkich naszych Matek, z pr. o Boże błog. i 

wstawiennictwo Matki Najświętszej  

- Za roczne dziecko Michała Jankowski, w int. rodziców, dziadków i 

chrzestnych z pr. o Boże błog.  

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Za + Rozalię Olender w 1 r. śm., jej + męża oraz za ++ rodziców i teściów 

Patron tygodnia: św. Jan Nepomucen 

Św. Jan Nepomucen, kapłan, męczennik (1348-1393). Był notariuszem biskupim 

i proboszczem w Pradze. Wysłany do Padwy na studia, kończy je jako doktor prawa. 

Po powrocie zostaje mianowany kolejno: proboszczem, kanonikiem, archidiakonem, 

wikariuszem generalnym. Podczas trwającego sporu między Wacławem IV 

Luksemburczykiem a arcybiskupem Pragi św. Jan, będąc mediatorem, zostaje 

uwięziony przez porywczego króla i poddany torturom. Następnie zrzucono go do 

Wełtawy. Według "Kroniki" Tomasza Ebendorfera z Haselbach z 1450 roku św. Jan 

zginął, ponieważ odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki królewskiej 

królowej Zofii. Święty jest patronem zakonu jezuitów, Pragi; spowiedników, szczerej 

spowiedzi, dobrej sławy, tonących. Orędownikiem podczas powodzi. Beatyfikowany 

w 1721 roku, kanonizowany w 1729. 

W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest w stroju kapłańskim, w sutannie, 

rokiecie, birecie. w ręku palma męczeńska. Niekiedy trzyma palec na ustach (symbol 

zachowanej tajemnicy). Jego atrybutami są: klucz, książka, kłódka, krzyż w ręce, 

zapieczętowany list, most, z którego został zrzucony, pieczęć, wieniec z pięciu 

gwiazd, wieniec z gwiazd w środku napis TACUI "milczałem"; woda, zamek. 

Humor 

Antek radzi się agronoma: 

- Mówią, że nawóz sztuczny jest lepszy od naturalnego. A Pan jak uważa? 

- Trudno powiedzieć - kwestia smaku. 

 

Pyta gospodarz nowego sąsiada: 

- A krowy macie? 

- Mamy. 

- A świnie chowacie? 

- A przed kim? 

 

Na przyjęciu mąż po raz trzeci wraca z bufetu z kopiastym talerzem. 

Żona nie wytrzymuje i mówi: 

- Nie wstyd ci ? Co ludzie o tobie pomyślą? 

- Nic, mówię im, że to dla ciebie. 


