
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  25. 11. 2013 – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dz. i m. 
7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF i św. Katarzyny z podz. za łaski,  z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Edyty i Manfreda Felger z ok.  33 r. ślubu i za dzieci 

18. 00 Do św. Katarzyny w int. mieszkańców z ul. św. Katarzyny i wszystkich 

rodzin 

 

Wtorek  26. 11. 2013  
18. 00 Za ++ Różę i Gerharda Warwas, ++ z pokr. i za dusze czyśćcowe 

 

Środa  27. 11. 2013  
18. 00 Do Miłosierdzia Bożego za + Jerzego Kala w 35 r. śm., żonę Małgorzatę, ich 

++ rodziców, rodzeństwo, za + brata Bernarda Witola i za ++ z pokr. i d. op. 

 

Czwartek  28. 11. 2013  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + męża Gerharda Bernat w rocznicę śmierci, jego ++ rodziców, teściów 

Dittrych, ich dzieci i krewnych 

18. 00 Za + Wiktorię Szurdak zd. Kurpierz w 2 r. śm., za + teściową Józefę Szurdak  

i za ++ z całej rodziny 

 

Piątek  29. 11. 2013  
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA - Za ++ Stanisława i Marię 

Rajzebichel oraz za ++ rodziców 

 

Sobota  30. 11. 2013 – św. Andrzeja Apostoła 
17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MB Uzdrowienia Chorych, św. Kamila, św. Rity i św. 

Judy Tadeusza, św. Ojca Pio z podz. za szczęśliwą operację w pew. int.  

- Za ++ Anastazję i Pawła Janikuła, Katarzynę i Franciszka Smolarz oraz za 

++ z rodziny i pokr.  

- Za + męża Andrzeja Wuchowicz, za jego rodziców i pokr.  

- Za + męża Franciszka Bernat, syna Jana, wnuka Grzegorza, za ++ z rodziny 

Bernat - Stelmaszczyk i za Mieczysława Barasińskiego 

 

Niedziela  1. 12. 2013 – I Niedziela Adwentu  
8. 00 Do Mił. Bożego za ++ Jadwigę i Franciszka Kurpierz, za ++ synów oraz 

krewnych z obu stron 

10. 30 Za + Joachima Kurc i jego rodziców 

16. 00 Nabożeństwo adwentowe 

16. 30 Za + Marlis Figura, męża Joachima, ++ rodziców i krewnych z obu stron 



Patron tygodnia – św. Andrzej Apostoł 

Św. Andrzej Apostoł (+ ok. 70) pochodził z Betsaidy. Brat św. Piotra. Rybak. 

Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł za 

Chrystusem, gdy Ten przyjmował chrzest w Jordanie. Pierwszy powołany przez 

Jezusa na apostoła. Przez cały okres publicznej działalności Pana Jezusa należał do 

Jego najbliższego otoczenia. W ich domu w Kafarnaum Chrystus niejednokrotnie się 

zatrzymywał. Był świadkiem cudu w Kanie (J 1,40 - 2,12), cudownego rozmnożenia 

chleba (J 6,8 nn). Pośredniczył między Mistrzem a poganami (J 12,21 nn). Po 

Zesłaniu Ducha Świętego według apokryfów Andrzej Apostoł miał pracować 

w Poncie i Bitynii (dzisiaj zachodnia Turcja) oraz w Tracji (Bułgaria), Scytii (dolny 

bieg Dunaju) i Grecji. Tam też 30 listopada 70 roku w Patras, przeżegnawszy 

zebranych wyznawców został ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w kształcie litery 

X. 

Jest patronem prawosławia, Słowian (szczególnie obrządków wschodnich). 

archidiecezji warmińskiej, Austrii, Bułgarii, Burgundii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, 

Niemiec, Rosji, Sycylii, Szkocji. szeregu miast, m. in. Bordeaux, Brescii, Brugii, 

Hanoweru, Neapolu, Rawenny oraz małżeństw podróżujących, rybaków rycerzy 

woziwodów rzeźników. Orędownik zakochanych, wspomaga w sprawach 

matrymonialnych i wypraszaniu potomstwa. 

W IKONOGRAFII Św. Andrzej Apostoł przedstawiany jest jako starszy mężczyzna 

o gęstych, siwych włosach i krzaczastej, krótkiej brodzie. Jako apostoł nosi długi 

płaszcz. Czasami ukazywany jako rybak w krótkiej tunice. Powracającą sceną 

w sztuce religijnej jest chwila jego ukrzyżowania. 

Atrybutami Świętego są: "krzyż św. Andrzeja" w kształcie X, księga, ryba, sieć. 

Humor 

Rano w biurze: 

- Stary, skąd masz takie limo pod okiem?! 

- A, bo jak się wczoraj wieczorem modliliśmy przy stole i mówiliśmy „ale zbaw nas 

ode złego”, to niechcący spojrzałem na teściową. 

Idą przez pustynię blondynka, ruda i brunetka. Nagle słyszą, żę biegnie za nimi lew. 

Sytuacja jest beznadziejna i nagle brunetka staje,bierze garść piachu i sru- sypie lwu w 

oczy. Lew ucieka, są uratowane. Po paru godzinach znowu biegnie za nimi ten sam 

lew, na to ruda bierze garść piachu i sru- rzuca mu w oczy. I znowu uszły z 

życiem.Parę godzin później słychać hałas i ryk, biegnie do nich stado rozzłoszczonych 

lwów. Brunetka i ruda zaczynają uciekać, a blondyna stoi. 

 - Co ty blondyna?! Uciekaj! - krzyczą koleżanki. 

 - Czemu? Ja nie sypałam. 
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http://www.silesia.pik-net.pl/cgi-bin/biblia?J12.1-12
http://www.silesia.pik-net.pl/cgi-bin/biblia?J6.8-71
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