
Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  9. 12. 2013  
7. 00 Za + Ks. Proboszcza Mariana Lubas w 30 dz. po śm. 

18. 00 RORATY - Dz. bł.o zdrowie i Boże błog. w int. Hildegardy Zingler z ok.   

80 r. ur. 

Wtorek  10. 12. 2013  
18. 00 RORATY -  Za + Józefę Kołodziej w 3 r. śm.   

Środa  11. 12. 2013 – św. Damazego I, pap. 
18. 00 RORATY - O zdrowie i Boże błog. w pew. rodzinie 

Czwartek  12. 12. 2013 – NMP z Guadelupe 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Intencja wolna 

18. 00 RORATY - Za + Jana i Anastazję Kowol, ich rodziców, za synów Jana i 

Alfonsa, żonę Krystynę, córkę Marię, zięcia Konrada oraz za ++ z rodz. 

Świerc i d. op. 

Piątek  13. 12. 2013 – św. Łucji, dz. i m. – Wspomnienie MB Fatimskiej 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców 

18. 00 RORATY - MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA - Za ++ rodziców 

Franciszkę i Jana Piechota oraz za ++ synów 

Sobota  14. 12. 2013 – św. Jana od Krzyża, kapł. i dra K. 
17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

int. Alfreda Zając z ok. 55 ur., za żonę Mariannę, za dzieci z rodzinami, za 

prawnuczka Antosia, za rodziców i teściów  

- Dz. błag. do B.Op. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. brata 

Piotra z ok. 70 r. ur., za żonę Amandę z ok. 65 r. ur., za dzieci i w int. całej 

rodziny  

- Za + Anielę Kondziela w rocznicę śmieci, syna Waldemara, pokr. i d. op.  

- Za + matkę Marię Iwanek, + męża, za ++ krewnych i d. op.  

- Za ++ rodziców Małgorzatę i Romana Michalski oraz ich ++ rodziców z 

obu stron  

- Za ++ Franciszka i Annę Siekierka, synów Waltra i Piotra, za ++ Martę i 

Jana Jambor oraz zięcia Ryszarda  

Niedziela  15. 12. 2013 – III Niedziela Adwentu  
8. 00 Za + Huberta Kiełbasa w 30 dz. po śm. 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Wiktorię Sośniak, za rodziców, 

rodzeństwo i babcię   

16. 00 Nabożeństwo adwentowe   

16. 30 Za ++ Jana i Marię Franczok, + syna Henryka, córkę Katarzynę, pokr. i d.op.  

 



Patron tygodnia – św. Małgorzata szkocka 

Małgorzata urodziła się w 1046 roku. Pierwszych kilkanaście lat spędziła poza swoją 

ojczyzną - na Węgrzech. W roku 1057 Małgorzata z ojcem powróciła do Anglii. W 

1066 roku Małgorzata musiała wraz z matką i rodzeństwem ponownie uciekać z kraju. 

Statek, którym płynęli, rozbił się u wybrzeży Szkocji (zwanej wówczas Albą), której 

władca zaofiarował uciekinierom gościnę. 

W 1070 r. Małgorzata poślubiła króla Szkotów, Malcolma III, zwanego później 

Canmore (co znaczy dosłownie Duża Głowa). Bóg obdarzył ich sześcioma synami i 

dwoma córkami. Od tej pory jej życie toczyło się na dwóch zamkach: w Edynburgu i 

Dunfermline. Bardzo sumiennie wypełniała obowiązki żony i matki. Osobiście 

zajmowała się wychowywaniem dzieci, mimo zwyczaju oddawania dzieci 

królewskich na wychowanie osobom postronnym. 

Malcolm był niepiśmiennym poganinem. Żona modliła się o jego nawrócenie, uczyła 

go modlitwy, pokazywała, jak czynić miłosierdzie ubogim. Wiodła życie bardzo 

skromne i umartwione. Troszczyła się o ubogich, pokrzywdzonych i więźniów. Nigdy 

nie zasiadała do posiłku, jeśli wcześniej nie nakarmiła dziewięciu sierot, które 

wychowywała na zamku, i 24 dorosłych żebraków. Zapamiętano też, że często 

uczestniczyła we Mszy odprawianej o północy, a wracając z niej zawsze dokonywała 

obmycia stóp sześciu ubogich. 

Zmarła 16 listopada 1093 roku na zamku w Edynburgu. Pochowano ją w założonym 

przez nią opactwie benedyktyńskim w Dumfermline. Grób Świętej stał się miejscem 

licznych pielgrzymek. Kanonizował ją papież Innocenty IV w 1250 roku. W 1692 

roku kult św. Małgorzaty rozciągnięto na cały Kościół. Małgorzata jest patronką 

Szkocji, wielodzietnych rodzin, jak również w ogóle rodzin katolickich i królowych. 

Wspomnienie liturgiczne św. Małgorzaty przypada w kalendarzu liturgicznym 16 

listopada.  

Humor 

Na drodze rowerzysta zderzył się z krową. Na miejsce przyjeżdża policjant i mówi: 

-Komu mam wstawić mandat? 

Na co krowa: 

-Muuuuuuu. 

 

Spotyka się dwóch sąsiadów: 

-Marnie wyglądasz, co brałeś? 

-Kredyt... 


