
 

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  26. 08. 2013 – NMP Częstochowskiej - Uroczystość 
7. 00 Za + Józefa Matuszek w 2 r. śm. i za ++ rodziców 

Wtorek  27. 08. 2013 – św. Moniki - wspomnienie 
18. 00 Za + Jadwigę Okos, męża Konrada, ++ rodziców i krewnych   

Środa  28. 08. 2013 – św. Augustyna, bpa i dra K. 
18. 00 Za + Henryka Bodora w rocznicę śmierci i d. op. 

Czwartek  29. 08. 2013 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

    9. 00 Intencja wolna 

16. 00 Ślub i Msza św. Adrian Ziobro i Małgorzata Podgórska    

Piątek  30. 08. 2013  
18. 00 Za + Jadwigę Datko w dniu ur., za ++ mężów Piotra i Ryszarda, jej syna 

Gerharda, zięciów Huberta i Franciszka, pokr. i d. op. 

Sobota  31. 08. 2013  
7. 00 Za ++ Bronisławę i Franciszka Wolny, Franciszkę, Edmunda, Pawła i 

Stefana Jończyk, Norberta Ozimek i pokr. 

14. 00   Dz. błag. Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Sylwii i Waldemara Nowak z ok. 25 r. ślubu, za dzieci i w int. całej 

rodziny 

15. 00 Ślub i Msza św. Adrian Zmarzły i Marta Sawicka 

18. 00 Pierwsza Msza niedzielna - intencja zbiorcza  

- Za + Henryka Kozak w 5 r. śm., jego + syna Wiesława w 15 r. śm., ++ 

rodziców, teściów, ++ braci Jana i Andrzeja oraz za ++  z pokr.  

- Za ++ teściów Helenę i Rajnarda Sochor oraz za ++ rodzeństwo  

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

int. Elżbiety z ok. 50 r. ur. oraz w int. całej rodziny 

Niedziela  1. 09. 2013 – XXII Niedziela Zwykła – Dożynki Parafialne 

                    Dziękczynienie za tegoroczne plony i zbiory  
8. 00 Za + męża Edmunda Nowickiego w 12 r. śm., za jego ++ rodziców, teściów, 

pokr. i d. op.   

10. 30 Dz. błag. w int. naszych Rolników i ich Rodzin z podziękowaniem za 

tegoroczne plony i zbiory, prosząc o dalsze Boże błog. w ich ciężkiej pracy 

16. 00 Nieszpory 

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

Krystiana z ok. r. ślubu, za dzieci i w int. całej rodziny oraz za + ojca i pokr. 

- Dz. błag. w int. Gerharda z ok. urodzin z pr. o zdrowie i o Boże błog. dla 

całej rodziny 

 

 



Patron tygodnia – św. Augustyn 

Św. Augustyn, biskup, doktor Kościoła. Urodził się w roku 354 w Tagaście. Syn 

Patrycjusza i Moniki (zob. 27 sierpnia). Kształcił się w Tagaście, Madurze 

i Kartaginie. Mimo troskliwego wychowania przez matkę, w młodości prowadził 

życie grzeszne. W 17 roku życia związał się z kobietą, która urodziła mu syna - 

Adeodata. Konkubinat ten trwał 15 lat. Jako nauczyciel retoryki, związany ze 

środowiskiem manichejczyków, pracował w Kartaginie, Rzymie i Mediolanie. Tam 

słuchał kazań św. Ambrożego, dzięki którym podjął lekturę Pisma Świętego. W roku 

386 doznał duchowego wstrząsu, który spowodował nawrócenie. W Wielkanoc 387 

roku wraz ze swoim synem przyjął chrzest. Rezygnując z pracy powrócił do Afryki. 

Podczas podróży, w Ostii umarła mu matka - św. Monika. Po powrocie do Afryki 

sprzedał swój skromny majątek i w Tagaście założył klasztor, w którym przebywał do 

391 roku. Wtedy otrzymał święcenia kapłańskie. W pięć lat później został biskupem 

Hippony. Dał się poznać jako gorliwy i mądry pasterz. Zajął zdecydowaną postawę 

wobec błędów manicheizmu, donatyzmu i pelagianizmu. Jego nauka filozoficzna, 

teologiczna ogarnęła cały Kościół Zachodni. Wywarł ogromny wpływ na duchowość 

chrześcijaństwa, a także na życie zakonne. Jego mowy i pisma zalicza się do 

najświetniejszych dzieł chrześcijaństwa. Najbardziej znane są "Wyznania". Umarł 28 

sierpnia 430 roku podczas oblężenia Hippony przez Wandalów. Jest jednym 

z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Patron augustianów, kanoników 

regularnych, magdalenek, Kartaginy; drukarzy, wydawców, teologów. Jego relikwie 

znajdują się w kościele S. Piotro in Ciel d'Oro w Pawii.  

Złota myśl tygodnia 

Wiara polega na wierzeniu w to, czego jeszcze nie widzisz; nagrodą wiary jest 

zobaczenie wreszcie tego, w co wierzysz.  

św. Augustyn 
Humor 

Pewne trzy parafie nawiedziła plaga wiewiórek. Całe dziesiątki rudych zwierzątek 

zamieszkały w murach kościołów. Członkowie pierwszej parafii uznali to za wolę 

Boga i wiewiórki zostały. 

W drugiej parafii delikatnie wyłapano wszystkie co do sztuki i wywieziono do lasu, 

ale po trzech dniach wróciły. 

W trzeciej parafii znaleziono rozwiązanie. Wiewiórki zostały ochrzczone i wpisane do 

rejestrów parafialnych. Od tamtej pory nikt ich w kościele nie widzi, są tylko na 

Wielkanoc. 


