
 

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  2. 09. 2013 – Rozpoczęcie Roku Szkolnego 
7. 00 Za + brata Huberta Mylek w 1 r. śm., za jego rodziców i za ++ z rodziny Klik 

16. 00 Spowiedź dzieci młodszych ze szkół podstawowych 

17. 00 Spowiedź dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich 

18. 00 - Z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego i Katechetycznego w int. naszych 

uczniów, nauczycieli i rodziców z prośbą o dary Ducha św. i wszelkie Boże 

błogosławieństwo  

- Dz. błag. w int. Zbigniewa z ok. 60 r. ur. i w int. całej rodziny  

Wtorek  3. 09. 2013 – św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dra K. 
18. 00 Za + Krystynę Woszek w 11 miesiąc po śmierci 

Środa  4. 09. 2013  
12. 00 Ślub i Msza św. Michał Ofiera i Sabina Ochota 

18. 00 Za + Leona Fronia, jego rodziców, teściów, za ++ z rodziny Wicher i d. op. 

Czwartek  5. 09. 2013 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

    9. 00 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe powołania kapłańskie i zakonne 

17. 00 Godzina św. 

18. 00 Za + Bronisława Królikowskiego w 2 r. śm. i za + Danutę Królikowską   

Piątek  6. 09. 2013 – I pt. m-ca 
7. 00 Do Najśw. Serca Pana Jezusa za Czcicieli i Ofiarodawców 

18. 00 Za + ojca Wilhelma Passoń, żonę Annę, córkę Elfrydę, zięcia i za ++ z pokr. 

Sobota  7. 09. 2013 – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

13. 00 Ślub i Msza św. Grzegorz Dziedzic i Barbara Krupa 

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. Adeli i Józefa Gambiec z ok. 30 r. ślubu i w int. syna Marcina  

- Do Miłosierdzia Bożego za + Romana Roczek w rocznicę śmierci, oraz za 

++ rodziców Kieljan i pokr.  

- Za ++ Franciszka i Eligię Bienias, synów, synowe, zięciów, wnuków i całe 

pokr.  

- Za + Marię Bisgiel, ojca Ferdynanda Demarczyk i za ++ z pokr.  

- Za + matkę Cecylię Okos i ++ dziadków z obu stron  

- Za + Małgorzatę Zygmunt w 30 dz. po śm.  

- Za + Jerzego Fister w 30 dz. po śm. 

Niedziela  8. 09. 2013 – XXIII Niedziela Zwykła  
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP  z podz. za łaski, z pr. dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Róży i Alfonsa Ochota z ok. 60 rocznicy ślubu i w int. całej rodziny 

10. 30 Dz. błag. w int. rodzin Krupa – Dziedzic z prośbą o wszelką Bożą opiekę dla 

całej rodziny   



16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ rodziców Jadwigę i Piotra Okos, ++ córki, synów, zięciów oraz za + 

Joachima  Świerc  

 

Opowiadanie: O słabości życia 

W mieszkaniu ks. kardynała Karola Boromeusza zebrała się grupa księży. Toczyła się 

ożywiona dyskusja. Nagle jeden z uczestników powiedział: 

- A cóż byście zrobili, gdybyśmy za godzinę mieli stanąć na Sąd Boży? 

W pokoju nastała cisza. Goście spoglądali po sobie zakłopotani. Każdy ociągał się z 

wypowiedzeniem swego zdania, ustępując pierwszeństwa gospodarzowi. Gospodarz 

jednak ani myślał odpowiadać na pytanie. Cisza trwała aż nadto długo. Przerwał ją 

siwowłosy dostojnik Kościoła w czarnej sutannie: 

- Ja poszedłbym do kościoła i z modlitwą na ustach oczekiwałbym na spotkanie ze 

śmiercią. 

- Ja zaś - odparł inny - testamentem przekazałbym swój dobytek na rzecz biednych. 

Ich modlitwy zapewniłyby mi uwolnienie od win doczesnych i szczęśliwą wieczność. 

- Przede wszystkim poszedłbym do spowiedzi - powiedział trzeci. 

- Wszedłbym na ambonę i pożegnałbym się ze swymi wiernymi, przypominając im o 

dobrym, uczciwym życiu. 

Wszyscy wypowiedzieli swoje zdanie. Sam gospodarz, kardynał Karol Boromeusz, 

milczał. Wówczas jeden z kanoników zagadnął go: 

- A cóż by uczynił ksiądz kardynał? 

- Kończyłbym rozpoczętą rozmowę - odparł Karol Boromeusz. 

W pokoju zaległa cisza. Nikt z obecnych nie sądził, że taką czynnością wypada 

zajmować się w najważniejszej chwili życia. Jeden z księży powiedział: 

- Eminencjo, przecież od tej jednej chwili zależy cała nasza wieczność. 

- Księże, czy ksiądz wie, w jakich okolicznościach nastąpi ta chwila? 

- Nie wiem. 

- Zgodzi się ksiądz również z tym, że życie nasze to szereg niespodzianek. To łódka 

na głębinach morskich. Gwałtowny podmuch wiatru, a łódka wywraca się i ginie bez 

ratunku. Powinniśmy zawsze tak żyć i tak działać, jakbyśmy chcieli to robić w 

ostatniej chwili naszego życia. Inaczej mówiąc - powinniśmy starać się żyć zawsze w 

łasce Bożej, w przyjaźni z Chrystusem.  

 

Złota myśl tygodnia 

Wystarczy przypomnieć młodym, że świat istniał już przed nimi i przypomnieć 

starym, że świat na nich się nie kończy.  

(bł. Jan XXIII) 


