
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  19. 08. 2013 – św. Jana Eudesa - kapłana 
7. 00 Za + Jerzego  Kurpierz, brata Huberta, za ++ rodziców Marię i Andrzeja oraz 

za ++ z pokr. 

Wtorek  20. 08. 2013 – św. Bernarda – opata i dra K. 
7. 000 Za + Marię Papkalla, + męża Józefa, ++ synów i ++ wnuków   

18. 00 Dz. błag. o zdrowie i bożą opiekę w pewnej intencji 

Środa  21. 08. 2013 – św. Piusa X - papieża 
7. 00 Za ++ Pawła i Franciszkę Sowórka, ++ Agnieszkę i Antoniego Kijowski, ++ 

Gertrudę i Franciszka Okos oraz pokr. 

18. 00 Za + Konrada Smandzik, żonę Marię, brata Oswalda, ++ krewnych 

Smandzik – Kowol oraz + Karola Matysek 

Czwartek  22. 08. 2013 – NMP Królowej 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

    9. 00 Za + męża Joachima Baron, ++ rodziców, teściów, krewnych z rodzin Baron 

– Matuszek oraz za ++ z pokr. 

18. 00 Za + Małgorzatę Sbielut w I r. śm. i o zdrowie dla męża oraz w int. synów   

Piątek  23. 08. 2013 – św. Róży z Limy 
7. 00 Za ++ rodziców Józefa i Bronisławę Klik, córkę Małgorzatę, ich rodziców, 

rodzeństwo, za ++ krewnych z rodzin Klik - Dittrych - Zdzuj oraz d. op. 

18. 00 Za + męża Gerharda Joszko w 9 r. śm. 

Sobota  24. 08. 2013 – św. Bartłomieja Apostoła 
14. 00 Ślub i Msza św. Tomasz Trzeciak i Krystyna Kaczmarczyk 

15. 00   Dz. błag. w int. Zdzisława i Kazimierzy Płuska z ok. 50 r. ślubu oraz za 

dzieci z rodzinami z pr. o Boże błog. 

15. 30 Ślub i Msza św. Marcin Figiel i Swetlana Osipova 

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna - intencja zbiorcza  

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

int. Joanny Wąchała, za męża, dzieci i w int. całej rodziny  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Borysa Rokickiego, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Igę Szydełko, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

- Za ++ rodziców Klarę i Augusta Sauerbier, za syna Huberta, córkę Stefanię, 

zięciów Piotra i Wernera, wnuka Lucjana oraz za ++ z pokr. i d. op.  

- Za + Mieczysława Sebastian w 28 r. śm., za syna Krzysztofa, za ++ 

rodziców, teściów, czterech szwagrów, szwagierkę Franciszkę i zięcia 

Mariana  

- Za + Lidię Okos z ok. ur. i za + matkę Rut Nieman oraz ojca Gintera  

- Za + matkę Martę Piechota  w 15 r. śm., ojca Piotra, męża Kazimierza, 

braci Ditera, Helmuta i Feliksa, szwagra Ryszarda oraz ++ z pokr. i za d. op.  

- Za + męża i ojca Romana Roczek w rocznicę śmierci, jego ++ rodziców, 

teściów i krewnych 



Niedziela  25. 08. 2013 – XXI Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Eryka Sahs w 22 r śm., za ++ rodziców, teściów, pokr. i d. op. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalsze zdrowie 

i Boże błog. w int. Anny Kunickiej z ok. 90 r. ur. oraz  w int. dzieci z 

rodzinami i za + męża Wojciecha 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. błag. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Aleksandry i 

Dominika z ok. 2 r. ślubu, za dzieci i w int. całej rodziny 

 

Patron tygodnia – św. Bernard 

Św. Bernard z Clairvaux, opat, doktor Kościoła. Urodził się w rycerskim rodzie 

burgundzkim, na zamku Fontaines pod Dijon (Francja), w 1090 roku. Mając 22 lata 

wstąpił do surowego opactwa cystersów w Citeaux, pociągając za sobą trzydziestu 

towarzyszy młodości. Trzy lata później założył opactwo w Clairvaux i był tam 

przełożonym do śmierci. Bernard był nie tylko gorliwym opatem swojej rodziny 

zakonnej. Myśliciel, teolog, kontemplatyk. Umiał łączyć życie czynne z mistyką. 

Założył około trzystu fundacji zakonnych, w tym także cysterską fundację 

w Jędrzejowie. Wywarł wpływ na życie Kościoła swej epoki. Jedna z największych 

postaci XII wieku. Nazwano go "wyrocznią Europy". Był obrońcą papieża 

Innocentego II. Położył kres schizmie Anakleta w Rzymie. Z polecenia Eugeniusza III 

ogłosił II Krucjatę krzyżową. Napisał regułę templariuszy oraz wyjednał u papieża ich 

zatwierdzenie. Nadzwyczajny dar wymowy zjednał mu tytuł "doktora 

miodopłynnego". Był jednym z największych piewców Matki Bożej. Zostawił wiele 

tekstów teologicznych, homilii, a także modlitwy ku Jej czci. 

Umarł w Clairvaux 20 sierpnia 1153 roku. Kanonizował go Aleksander III w 1174 

roku. Patron cystersów, Burgundii, Ligurii, Genui, Gibraltaru, Pelplina; pszczelarzy 

Opiekun podczas klęsk żywiołowych, sztormów oraz w godzinie śmierci. 

W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest w stroju cysterskim. Jego atrybutami są 

m. in.: księga, krzyż opacki, krucyfiks. Matka Boża z Dzieciątkiem, narzędzia Męki 

Pańskiej, pióro pisarskie, różaniec, trzy infuły u stóp, rój pszczeli, ul. 

Humor 

– Kto to jest Nacudja? – pyta dociekliwy Maciuś mamę. 

– Synku skąd wziąłeś takie słowo, nie ma czegoś takiego. 

– Ale w Kościele śpiewamy: „Na-cud-jo nasza...”. 

  

Jasio siedzi w kościele i kręci różańcem założonym na palec. Podchodzi ksiądz i 

mówi: 

– Jasiu, nie machaj różańcem, bo na każdym z tych paciorków siedzi mały aniołek. 

Ksiądz odchodzi, a Jasio mówi: 

– No to się teraz aniołki trzymajcie, będzie karuzela! 


