
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  14. 10. 2013 – św. Kaliksta, papieża – Dzień Edukacji 
17. 30 Nabóżeństwo różańcowe 

18. 00 Za  + męża  i  ojca w dniu urodzin   

Wtorek  15. 10. 2013 – św. Teresy od Jezusa, dz. i dra K. 
17. 30 Nabóżeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Huberta Szywalskiego z ok. rocznicy ślubu, za żonę, dzieci z rodzinami, 

za wnuki i prawnuki 

Środa  16. 10. 2013 – św. Jadwigi Śląskiej 
17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za  + Franciszka Kurpierz, syna Zygmunta i Erwina, za + Annę Piechota i jej 

krewnych 

Czwartek  17. 10. 2013 – św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i m. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodz.Piotra i Marię Standke, ich syna Pawła, córkę Hildegardę, 

dziadków, Martę Halubczok i za ++ rodziców Płaczek, pokr. i d. op.   

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

   18. 00 Za + Małgorzatę Micheń z ok. ur. 

Piątek  18. 10. 2013 – św. Łukasza Ewangelisty 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ rodz. Annę i Pawła Loch, + 

zięcia Antoniego i ++ z pokr.   

Sobota  19. 10. 2013  
7. 00 Za ++ Marię i Józefa Papkalla oraz ++ rodziców z obu stron 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej w pew. int. z ok. 50 r. ślubu, za córki, 

zięcia i wnuka z pr. o zdrowie i Boże błog. oraz o dalszą Bożą  opiekę w 

rodzinie a także za ++ świadków  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Maję Trzcionkowską, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

- Za + Korneliusza Czempiel w 3 r. śm., za jego rodziców i brata  

- Za + Edmunda Kasperek, dwie ++ żony, ++ dzieci i wnuki  

- Za + Guido Płaczek w I r. śm.  

- Za + Stefana Stotko, ++ rodziców, teściów i d. op.  

- Za + Gertrudę Wolny w 2 r. śm., za + męża Grzegorza, ++ rodziców, 

rodzeństwo i za + prawnuczka  

- Za + Tomasza Kokoszka w 30 dz. po śm.  

- Za ++ Franciszkę i Gertrudę Hoffman, ++ z pokr. i d. op.   

Niedziela  20. 10. 2013 – XXIX Niedziela Zwykła – Dzień Misyjny  
8. 00 Za + Pawła Labisz, ++ rodziców, teściów, ++ z pokr. i d. op. 

10. 30 Do B.Op. MB Różańcowej o zdrowie i Boże błog. w int. Bibianny Grüner z 

ok. 80 r. ur., za męża, dzieci z rodzinami, za wnuki i prawnuki 



16. 00 Nabożeństwo różańcowe 

16. 30 Za + męża Ernesta Pansa w rocznicę śmierci, za ++ rodziców, siostry i pokr.  

 

Opowiadanie: Przygotowanie 
Pewien człowiek zabłądził na pustyni i od dwóch dni wędrował wśród nie kończących 

się, rozgrzanych słońcem piachów. Był już u kresu sił. Niespodziewanie ujrzał przed 

sobą sprzedawcę krawatów. Nie miał on przy sobie nic innego - jedynie mnóstwo 

krawatów. I natychmiast próbował sprzedać jeden z nich człowiekowi umierającemu z 

pragnienia. Wyczerpanemu i spragnionemu wędrowcy handlarz wydał się szalony: 

- Czyż ktoś przy zdrowych zmysłach próbowałby sprzedać krawat człowiekowi 

łaknącemu jedynie wody? 

Sprzedawca wzruszył obojętnie ramionami i ruszył w dalszą drogę. 

Przed zapadnięciem zmroku znużony wędrowiec, już z wielkim trudem poruszający 

zbolałymi nogami, uniósł głowę i osłupiał: znajdował się przed elegancką restauracją, 

obok której stał szereg samochodów! Budynek był okazały, a dookoła niego 

rozciągała się pustynia. Z trudem dowlókł się do drzwi restauracji i prawie mdlejąc z 

pragnienia wyszeptał: 

- Litości, wody! 

- Przykro mi, proszę pana - rzekł ze współczuciem uprzejmy kelner - nie przyjmujemy 

gości bez krawatów. 
Patron tygodnia: św. Jadwiga Śląska 

Św. Jadwiga Śląska, księżna, wdowa urodziła się w 1174 (1179?) roku jako córka 

Bertolda IV hrabiego na Andechs (Bawaria).Otrzymała staranne wychowanie 

i wykształcenie w domu rodzinnym i u benedyktynek w Kitzingen. W trzynastym 

roku życia poślubiła Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, z którym miała 

siedmioro dzieci. W swoim życiu doświadczyła tajemnicy Krzyża. Przeżyła śmierć 

męża i prawie wszystkich dzieci. Jej ukochany syn, Henryk Pobożny poległ w bitwie 

z Tatarami pod Legnicą. Ostatnie lata spędziła w ufundowanym przez siebie 

klasztorze cystersek w Trzebnicy gdzie jej córka Gertruda była przełożoną. Zasłynęła 

z pobożności i czynów miłosierdzia. 

Wyczerpana surowym życiem mniszki, chociaż nie składała ślubów zmarła 15 

października 1243 roku. Kanonizowana przez Klemensa IV w 1267 roku. Jej relikwie 

spoczywają w Trzebnicy. Patronka Polski, Śląska, archidiecezji wrocławskiej 

i diecezji w Görlitz. miast: Andechs, Berlina, Krakowa, Trzebnicy, Wrocławia, 

Europy. uchodźców oraz pojednania i pokoju. 

W IKONOGRAFII św. Jadwiga przedstawiana jest jako młoda mężatka w długiej 

sukni lub w książęcym płaszczu z diademem na głowie. Czasami w habicie 

cysterskim. 

Jej atrybutami są: but w ręce, krzyż, księga, figurka Matki Bożej, makieta kościoła 

w dłoniach, różaniec. 


