
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  7. 10. 2013 – NMP Różańcowej 
7. 00 Za ++ Parafian, Dobrodziejów naszego Kościoła ,za ++ Kapłanów tutaj 

pracujących i Siostry Zakonne – Msza św. z ofiar ze skarbonki 

17. 30 Nabóżeństwo różańcowe 

18. 00 Za  ++ Elżbietę i Józefa Figura, ich ++ dzieci i wnuczkę Adriannę    

Wtorek  8. 10. 2013  
7. 00 Za ++ Pawła i Rozalię Baron, ++ rodziców z obu stron, siostrę oraz brata 

Alojzego 

17. 30 Nabóżeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Karola Sowada, jego ++  rodziców, siostrę Różę i szwagra Oswalda 

Środa  9. 10. 2013 – bł. Wincentego Kadłubka, bpa 
7. 00 Za + Marię Widera, dwóch mężów, jej rodziców i rodzeństwo 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za ++ rodziców Annę i Józefa Okos, ich dzieci, za ++ z rodz. Rataj – Tkocz i 

za ++ z pokr. oraz d. op. 

Czwartek  10. 10. 2013  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodz. Marię i Floriana Nowak, syna Herberta, dwie córki, dwóch 

zięciów, wnuczkę Sylwię, pokr. i d. op.   

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

   18. 00 Za + Ryszarda Ochota w 9 r. śm. 

Piątek  11. 10. 2013  
7. 00 Za + ojca Karola, jego rodziców, braci, za całą rodzinę Globisch - 

Rozenberger, za + matkę Marię Kilbach, za jej rodziców, rodzeństwo i 

krewnych, za ++ teściów Piotra i Lucję Cichon, ich dwóch synów, córkę 

Annę i za ++ krewnych oraz d. op. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA – Za + Krzysztofa Rappel z ok. 40 r. 

ur. i za + brata Stanisława Fedyszyn 

Sobota  12. 10. 2013 – bł. Jana Bejzyma, kapłana 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Ewelinę Dudek, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

- Dz. błag. do Bo MBF z podz. za wszelkie łaski w int. Czesławy Bryś z ok. 

urodzin  

- Za ++ rodziców Pawła Kindler, Jerzego Sobota, za ich ++ żony, za + brata 

Henryka, bratową Teresę, za ++ z rodziny Sobota – Kindler, pokr. i d. op.  

- Za + Wilhelma Jambor w I r. śm.  

- Za + Piotra Świerc i za ++ z rodzin Cichoń – Frejlich  

- Za ++ Annę i Józefa Knopp, za ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz za dusze 

czyśćcowe  



- Za ++ Elfrydę i Adolfa Kocot i  ich  rodziców, za + Gintera Jagusz, jego 

rodziców i za d. op.  

- Za + Antoniego Świerc, jego ++ rodziców, siostrę Marię, za ++ z  rodzin  

Świerc – Roczek – Prusko - Kilis 

Niedziela  13. 10. 2013 – XXVIII Niedziela Zwykła – Dzień Papieski  
8. 00 Za + Martę Smolin w 15 r. śm., męża Stanisława i syna Jerzego 

10. 30 Do B.Op. MB Różańcowej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie w int. Magdaleny 

z ok. urodzin 

16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 Za + Józefa Grüner, rodziców i krewnych, pokr. oraz d. op.  

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ 

 

Opowiadanie: Ziarno kawy 
Córka przyszła do swojej mamy: 

- Moje życie jest zbyt ciężkie. Czy warto żyć? - powiedziała 

Chciała z nim skończyć, była zmęczona aby walczyć. Zdawało się jej, że jeszcze nie 

zdąży załatwić jednego problemu a już przychodził nowy. 

Mama zaprowadziła ją do kuchni. Napełniła trzy garnki wodą i zostawiła aby się 

zagotowała. Woda zagotowała się bardzo szybko. Do pierwszego garnka włożyła 

marchew, do drugiego jajko a do trzeciego ziarenka kawy. Bez słowa zostawiła wodę 

aby się gotowała 20 minut. Kiedy upłynął czas, wróciła do kuchni i wyjęła na talerz 

marchew i jajko a do filiżanki nalała kawę. Spojrzała na swoją córkę i zapytała: 

- Powiedz mi co widzisz? 

- Marchew, jajko i kawę - odpowiedziała córka. 

- Dotknij marchew 

Córka stwierdziła, że marchew jest miękka i rozpada się. Następnie podała jej jajko. 

Dziewczyna obrała jajko i stwierdziła, że jest ono twarde. Na koniec mama dała jej 

spróbować kawy. Córka uśmiechnęła się i zachwyciła się aromatem kawy. 

- Mamo, co chcesz mi przez to powiedzieć? 

- Wiesz, wszystkie te produkty gotowały się, a każdy inaczej reagował. Marchew 

najpierw była twarda i mocna. Po ugotowaniu stała się miękka i sypka. Jajko najpierw 

było słabe a w środku ciekłe. Po ugotowaniu stało się twarde. Ziarenka kawy 

reagowały jednak całkiem inaczej. Po tym jak dostały się do wrzątku, zmieniły wodę! 

- Jaka jesteś? - spytała mama córkę - Kiedy przeciwieństwa pukają do twoich drzwi, 

jak zareagujesz? Jesteś jak marchew, jajko czy ziarenko kawy? Jesteś jak marchew, 

która wydaje się twarda, ale w cierpieniu i nieprzyjemnościach, stanie się miękka i 

straci swoją siłę? Jesteś jak jajko, które ma delikatne serce, ale zmieni się przez 

problemy? Jesteś prężna a trudy zmieniły cię w nieustępliwą? Albo jesteś jak ziarnko 

kawy? Ziarnko zmieni wodę, przetworzy problemy. I gdy tylko woda się zagotuje 

uwolni aromat i smak. Jeśli jesteś jak ziarnko kawy, staniesz się lepszą i chociaż 

wszystko kroczy ku gorszemu, ty zmienisz świat wokół siebie.  


