
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  15. 07. 2013 – św. Bonawentury, bpa i dra K. 
7. 00 Za + syna Karola Kornek, za jego ojca Alfreda oraz dziadków Kornek – 

Kondziela 

Wtorek  16. 07. 2013 – NMP z Góry Karmel 
18. 00 Za + ojca  Edmunda, dziadków Marię i Franciszka oraz za ++ Otylię, 

Gertrudę i Franciszka 

Środa  17. 07. 2013  
18. 00 Za + Małgorzatę  Micheń, za ++ z  rodzin Micheń - Kondziela 

Czwartek  18. 07. 2013 – św. Szymona z Lipnicy 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ Pawła i Marię Świerc, ich rodziców, rodzeństwo, pokr. i d. op. 

Piątek  19. 07.  
7. 00 Za ++ rodz. Annę i Aleksandra Wieszala, ++ rodziców i rodzeństwo 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Katarzyny Al. z podz. za łaski, z pr.o zdrowie 

i Boże błog. w int .Magdaleny Mathea z ok. 18 r. ur., za jej brata Michała, za 

rodziców i w int. całej rodziny 

Sobota  20. 07. 2013 – bł. Czesława, kapł. – patrona diecezji opolskiej 
7. 00 W dniu urodzin Marii Kilbach, za męża Huberta do MB Częstochowskiej, 

Różańcowej o zdrowie i dalszą Bożą  opiekę 

13. 00 Ślub i Msza św. Łucja  Mikoda i Krzysztof  Kornaga 

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna - intencja zbiorcza  

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

Boże błog. w int. Piotra Kubis z ok. 60 r. ur., za żonę i córki z rodzinami  

- Dz. błag. w int. Macieja, o zdrowie, Boże błog., za rodziców i rodzeństwo  

- Za ++ Jana i Marię Frejlich, Wincentego Cichoń, zięcia Piotra, wnuka Jana 

i za ++ z pokr.  

- Do Mił. Bożego za + siostrę Marię Jaszkowic w 8 r. śm., jej męża Helmuta 

i syna  Jerzego oraz ++ rodziców  

- Za ++ rodziców Gabrielę Woclawski i Ludwika Matuszek oraz ich ++ 

rodziców i zmarłych z rodzin Malossek - Matuszek - Ochota – Woclawski  

- Za + Krzysztofa Sebastian w r. śm., za + ojca Mieczysława i za ++ z pokr.  

- Za + koleżankę Irenę Janicką  

- Za ++ rodziców Pawła i Martę Matyldę Warwas oraz pokr. 

Niedziela  21. 07. 2013 – XVI Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Wiktorię Świerc, rodziców, brata Johana, siostrę Hildegardę i szwagra  

Józefa 

10. 30 Za + Edwarda  Bednarskiego, ++ rodziców z obu stron i + siostrę Katarzynę 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Do Mił. Bożego za + żonę, matkę i babcię Krystynę Woszek, by Bóg 

obdarzył ją wieczną szczęśliwością a żyjących: męża, dzieci z rodzinami 

obdarzył  opieką 



Opowiadanie: Wizyta 
 

Codziennie w południe pewien młody człowiek zjawiał się przy drzwiach kościoła i 

po kilku minutach odchodził. Nosił kraciastą koszulę i podarte dżinsy, tak jak wszyscy 

chłopcy w jego wieku. Miał w ręku papierową torebkę z bułkami na obiad. 

Proboszcz, trochę nieufny, zapytał go kiedyś, po co tu przychodzi. Wiadomo, że w 

obecnych czasach istnieją ludzie, którzy okradają również kościoły. 

– Przychodzę pomodlić się – odpowiedział chłopak. 

– Pomodlić się... Jak możesz modlić się tak szybko? 

– Och..., codziennie zjawiam się w tym kościele w południe i mówię tylko: „Jezu, 

przyszedł Jim”, a potem odchodzę. To jest maleńka modlitwa, ale jestem pewien, że 

On mnie słucha. 

W kilka dni później, w wyniku wypadku przy pracy, chłopak został przewieziony do 

szpitala z bardzo bolesnymi złamaniami. Umieszczono go w pokoju razem z innymi 

chorymi. Jego przybycie zmieniło oddział. Po kilku dniach jego pokój stał się 

miejscem spotkań pacjentów z tego samego korytarza. Młodzi i starzy spotykali się 

przy jego łóżku, a on miał uśmiech i słowo otuchy dla każdego. 

Przyszedł odwiedzić go również proboszcz i w towarzystwie pielęgniarki stanął przy 

łóżku chłopaka. 

– Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to wszystkim dodajesz 

otuchy. Jak to robisz? 

– To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe.  

Pielęgniarka przerwała mu: 

– Tu nikt nie przychodzi w południe... 

– O, tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi: „Jim, to Ja, Jezus”, i 

odchodzi. 

Jeśli nie słyszymy odpowiedzi na nasze modlitwy, to dzieje się tak dlatego, że tak 

naprawdę jej nie oczekujemy.. 

cd. Szkaplerza karmelitańskiego 

Szkaplerz nosili liczni władcy europejscy i niemal wszyscy królowie polscy (od św. 

Jadwigi i Władysława Jagiełły poczynając), a także liczni święci, również spoza 

Karmelu, m.in. św. Jan Bosko, św. Maksymilian Maria Kolbe i św. Wincenty a Paulo. 

W wieku 10 lat przyjął szkaplerz karmelitański także Jan Paweł II. Nosił go do 

śmierci. Sama Matka Boża, kończąc swoje objawienia w Lourdes i Fatimie, ukazała 

się w szkaplerzu, wyrażając przy tym wolę, by wszyscy go nosili. Na wzór szkaplerza 

karmelitańskiego powstały także inne, jednakże ten pozostał najbardziej powszechny.  

Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze 

szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy 

potwierdzanym codzienną modlitwą Pod Twoją obronę. 


