
Intencje mszalne 
Poniedziałek  30. 09. 2013 – św. Hieronima, kapł. i dra K. 

7. 00 Za ++ Zofię i Stanisława Wojcik , ++ rodzeństwo, ++ Krystynę i Alojzego  

Jaskóła oraz dusze czyśćcowe 

18. 00 Za + Marię Łabiak w 8 r. śm., za + ojca Marka, pokr. i d. op.    

Wtorek  1. 10. 2013 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dra K. 
17. 30 Nabóżeństwo różańcowe 

18. 00 Do B.Op MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Jolanty i 

Edwarda Zmuda z ok. 25 r. ślubu oraz za córki, z pr. o Bożą opiekę i za + 

ojca Eryka 

Środa  2. 10. 2013 – św. Aniołów Stróżów 
17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Dz. błag. w int. Urszuli i Ryszarda z ok. 20 r. ślubu oraz za dzieci 

Czwartek  3. 10. 2013 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

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

oraz zakonne 

17. 00 Godzina święta 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

   18. 00 Za + Bertę Wowro, za + męża Pawła i +  kuzyna Joachima Świerc, pokr oraz 

d. op.   

Piątek  4. 10. 2013 – św. Franciszka z Asyżu, zakonnika – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, Chorych i za Dobrodziejów 

naszego kościoła 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA – Do Mił. Bożego za + żonę, matkę i 

babcię Krystynę Woszek w I r. śm., aby dobry Bóg za dobro, które  

doświadczyła raczył obdarzyć ją wieczną chwałą 

Sobota  5. 10. 2013 – św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy – I sob m-ca 
7. 00 Do NSMNP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

12. 00 Ślub i Msza św. Przemysław Wojtanowicz i Ilona Królikowska 

13. 00 Ślub i Msza św. Paweł Koy i Natalia Jendryassek 

16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Gerarda Dragon z ok. 60 r. ur., za żonę, córki z rodzinami i w int. całej 

rodziny 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Z podz. za otrzymane łaski, w int. męża z ok. ur. i za dzieci z rodzinami  

- Dz. błag. do B.Op. MBR o zdrowie, Boże błog. i potrzebne łaski w rodzinie 

Kuc  

- Za + męża Pawła Kondziela, rodzeństwo, za ++ teściów, krewnych i d. op.  

- Za + Józefę Charęza w rocznicę śmierci  

- Za + Leona Maligan w rocznicę śmierci, ++ teściów, ++ rodziców, ++ 

dziadków oraz za + Zbigniewa Dudzik i za jego żonę  



- Za + Franciszka Stach z ok. ur., za ++ siostry Martę i Marię, za ++ rodz., 

teściów, za + szwagierkę Annę Danisz oraz za ++ z pokr. i d. op. 

Niedziela  6. 10. 2013 – XXVII Niedziela Zwykła – Odpust Parafialny  
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Sylwii i Joachima z ok. 25 r. ślubu, z podz. 

za łaski, z pr. o zdrowie i Boże Błog. dla całej rodziny 

11. 00 UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA  

- Za ++ z rodziny Matejka – Piechota i za żyjących o dalsze zdrowie i 

wszelkie Boże błog.  

- Za wszystkich żyjących Parafian i Dobrodziejów naszego kościoła 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBR z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Franciszka Franczok z ok. 85 r. ur., za żonę Hildegardę i za dzieci z 

rodzinami  

- W int. Wspólnoty III Zakonu Franciszkańskiego Świeckich, z pr. o zdrowie 

i Boże błog. oraz o nowe powołania 

Opowiadanie: Misja 
Po długim okresie życia spędzonym na wspólnym studiowaniu oraz medytacji, trzech 
uczniów postanowiło opuścić swojego mistrza i rozpocząć swoją wędrówkę poprzez 
świat. 
Dziesięć lat później powrócili, aby złożyć wizytę swojemu mistrzowi. 
Stary mnich kazał im usiąść wokoło siebie, ponieważ wiek nie pozwalał mu już na 
podniesienie się z miejsca. Każdy z nich rozpoczął opowiadanie swojej historii. 
- Ja - rozpoczął pierwszy, głosem pełnym dumy - napisałem trzy książki i 
przyczyniłem się do sprzedania milionów ich kopii 
- To znaczy, że zapełniłeś świat papierem - powiedział mistrz. 
- Ja - powiedział z radością drugi - wygłaszałem kazania w tysiącach miejsc 
- To znaczy, że wypełniłeś świat słowami - powiedział mistrz. 
W końcu przemówił trzeci. 
- Ja przyniosłem ci tylko tę poduszkę, abyś mógł na niej kłaść swoje obolałe nogi -  
powiedział. 
- Tylko ty - powiedział mistrz - odszukałeś Boga 

Patron tygodnia: św. Faustyny Kowalskiej 

Helena Kowalska urodziła się 25 września 1905 roku w Głogowcu niedaleko Łodzi. 
Pochodziła z wiejskiej ubogiej rodziny. Mając 16 lat pracowała jako służąca. W cztery 
lata później została przyjęta do klasztoru sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
w Warszawie. Nadano jej imię Faustyna. Wykonywała prace służebne w ogrodzie, 
w kuchni w piekarni, na furcie. Miała jedno pragnienie. uświęcić się wśród pracy 
i cierpienia. Posiadając zaledwie elementarne wykształcenie sięgnęła szczytów nieba. 
Była obdarzona darem modlitwy kontemplacyjnej. Na polecenie spowiednika spisała 
swe mistyczne przeżycia w "Dzienniczku", który stanowi perłę duchowości 
chrześcijańskiej. Ogłosiła na nowo ludziom wielkie ewangeliczne przesłanie 
o Miłosierdziu Boga. Na podstawie objawień poleciła namalować obraz Zbawiciela 
z podpisem "Jezu Ufam Tobie". Zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie-
Łagiewnikach. Beatyfikowana w 1993 roku, a 30 kwietnia 2000 roku kanonizowana 
na placu św. Piotra w Rzymie przez Jana Pawła II. 


