
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  28. 10. 2013 – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
17. 30 Nabóżeństwo różańcowe 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBR z podz. za łaski, z pr. o dalszą opiekę Bożą z ok. 70 

r. ur. w int. Piotra Figura, za żonę i córki z rodzinami 

Wtorek  29. 10. 2013  
17. 30 Nabóżeństwo różańcowe 

18. 00 Za + Józefa Ocik, żonę Agnieszkę, dwóch synów, córkę, zięcia i ++ z rodzin 

Ocik – Kroll – Świerc 

Środa  30. 10. 2013  
17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo  różańcowe 

18. 00 Za + ojca Gerharda Dragon z ok. urodzin i za ++ z rodziny i pokrewieństwa 

18. 30 Okazja do spowiedzi św. 

Czwartek  31. 10. 2013  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Gerharda Datko w 10 r. śm., za ++ rodziców, teściów i pokr. 

17. 00 Okazja do spowiedzi św. 

17. 30 Nabożeństwo różańcowe 

   18. 00 Za + ojca Rajnarda Faltin w 6 r. śm., ++ rodziców, teściów, + szwagierkę 

Stefanię, za ++ z rodziny Krawczyk i za + ojca Kurta Jendreasek 

18. 30 Okazja do spowiedzi św. 

Piątek  1. 11. 2013 – Wszystkich Świętych - Uroczystość 
8. 00 Za + Halinę Sperling  zd. Czernik w 30 dz. po śm. 

10. 30 Za ++ Rozalię i Wojciecha Sceplik, dwóch synów, synowe i za ++ z rodzin 

Cichos – Piechaczek 

15. 00 Nabożeństwo za naszych zmarłych i procesja na cmentarz 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBR w int. Małgorzaty Langosz z ok. 81 r. ur. z pr. o 

zdrowie i Boże błog., za syna Klaudiusza  i za ++ rodziców Słowik – 

Langosz oraz za + siostrę Marię Winterfeld  i d. op.  

Sobota  2. 11. 2013 – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

                                   Dzień Zaduszny – I sob. m-ca 
7. 00 W int. Ojca św. Franciszka i do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i 

Ofiarodawców 

9. 00 Za ++ zalecanych w wypomnikach i za dusze czyśćcowe 

17. 30 Różaniec za zalecanych zmarłych 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za ++ Adama i Cecylię Bąk, pokr. i d. op.  

- Za + myśliwego Józefa Tkocz z ok. św. Huberta aby Bóg zaliczył go do 

krainy Wiecznych Łowów  

- Za + Józefa Broll, jego ++ rodziców, za + Karola Czaja i ++ krewnych  

Broll – Sojka – Czaja – Sowada - Garcorz 

 



Niedziela  3. 11. 2013 – XXXI Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ dziadków Emanuela i Gertrudę Orlik, Marcina i Bronisławę Kozub, za 

+ Magdalenę  Kozub, za + Rut Myśliwiec, za ++ z pokr. i d. op. 

10. 30 Za + Janinę Prus, + Andrzeja Pałosz, + Antoniego Dzierzgowskiego oraz za 

+ Ferdynanda Ostrowskiego i d. op. 

16. 00 Różaniec za zalecanych zmarłych 

16. 30 Za + Stanisława Pasoń, + żonę, + syna Alfreda Pasoń i za ++ z pokr. 

 

Patron tygodnia – św. Juda Tadeusz 

Św. Juda Tadeusz Apostoł (I w). Piszą o nim Ewangeliści: św. Jan podczas opisu 

Ostatniej Wieczerzy (14,22), św. Mateusz (10,3) i św. Marek (3,18). Juda był bratem 

Jakuba Młodszego, krewnym Pana Jezusa. Jest autorem jednego z listów Nowego 

Testamentu. Po Zesłaniu Ducha Świętego miał prowadzić misję w Edessie. Według 

innych źródeł apostołował w Mezopotamii, gdzie poniósł śmierć męczeńską razem ze 

św. Szymonem. Patron diecezji siedleckiej, Magdeburga. Orędownik w sprawach 

beznadziejnych.  

W IKONOGRAFII św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej szacie 

lub w brązowo-czarnym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa. 

Jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie, krzyż, księga, łaska, maczuga, miecz, 

pałki, którymi został zabity, topór. 

 Humor 

Blodnyka do chłopaka: 

- Wiesz Misiu, chciałam Ci przywieźć z Tunezji te buty z krokodyla, o które prosiłeś. 

- No i co? 

- No wiesz złapaliśmy krokodyla, wyciągnęłiśmy na brzeg, a ta menda butów nie 

miała! 

Blondynka niechcący zatrzasnęła drzwi samochodu, zostawiając w środku kluczyki w 

stacyjce. Na szczęście zostawiła lekko uchylone okno. Poszła więc na najbliższą stację 

benzynową poprosiła pracownika o długi drucik za pomocą którego spróbuje 

wyciągnąć kluczyk. Po chwili na stację benzynową wpada mężczyzna i śmieje się do 

rozpuku. Ponieważ pracownik stacji pyta co go tak rozbawiło, facet opowiada jak 

blondynka próbuje drucikiem wyciągnąć uwięziony kluczyk. 

Pracownik stacji mówi: 

- Ale nie ma w tym nic śmiesznego. To bardzo dobry pomysł. Pierwszy raz w życiu 

spotkałem tak inteligentną blondynkę. 

- Owszem, ale druga siedzi w środku i co chwila mówi: "Trochę w prawo, trochę w 

lewo"... 


