
Intencje mszalne 
Poniedziałek  23. 12. 2013  

8. 00 - 12. 00  Okazja do spowiedzi św. 

15. 00 - 18. 00  Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 RORATY - Za + Otylię w 100 rocznicę urodzin, za rodziców, rodzeństwo, za 

++ Annę i Jana Siekierka, dwóch synów i dusze opuszczone 

Wtorek  24. 12. 2013 – Wigilia Bożego Narodzenia 
7. 00 Za + Horsta Otremba i jego ++ rodziców Otremba – Mikoda 

8. 00 - 12. 00  Okazja do spowiedzi św. 

16. 00 PASTERKA - Do  Dzieciątka Jezus w int. naszych dzieci 

23. 40 Przedpasterkowe Kolędowanie 

24. 00 PASTERKA - Do Dzieciątka Jezus w int. młodzieży i za Parafian 

Środa  25. 12. 2013 – Uroczystość Bożego Narodzenia 
8. 00 Intencja wolna 

10. 30 - W int. Parafian i dobrodziejów naszego kościoła  

- Za ++ rodziców Sylwię i Henryka Albrecht, córkę Adriannę i ++ z pokr.  

16. 00 Uroczyste Nieszpory Bożonarodzeniowe 

16. 30 Za ++ rodz. Alfonsa i Helgę Szyndler, teściów, dziadków i krewnych z obu 

stron oraz d. op. 

Czwartek  26. 12. 2013 – św. Szczepana, pierwszego męczennika – II Święto 
8. 00 Za + matkę Różę Pasoń, + męża i ++ z pokr.   

9. 15 Za ++ i żyjących Członków DFK – Groszowice (w języka niemieckim) 

10. 30 Intencja wolna 

16. 30 O Boże błog. w rodzinie, z podziękowaniem za ocalenie w wypadku 

Piątek  27. 12. 2013 – św. Jana Apostoła 
9. 00 Dz. błag. do B.Op.MBNP za Romana i Dorotę Woszek, ich dzieci, za  

Marylę Porzezinską i za ++ z rodziny Woszek – Porzezinski 

Sobota  28. 12. 2013 – św. Młodzianków, męczenników 
9. 00 Przez wstawiennictwo św. Młodzianków w int. młodszych i starszych 

naszych dzieci 

15. 00 Dz. błag. z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Gabrieli Wiench z ok. 60 r. ur., za syna, synową i w int. całej rodziny 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. z podz. za łaski w pew. int. z ok. 50 r. ślubu i za dzieci z 

rodzinami oraz za wnuki  

- Za + ojca Huberta Meryk w rocznicę śmierci, za + żonę Marię oraz w int. 

rodziny Kochanek z pr. o zdrowie i Boże błog.  

- Za + Katarzynę Piechota, za ++ dwóch mężów, dwóch synów, synową, 

zięcia i pokr.  

- Za + Lucjana Czura w 3 r. śm., za jego ++ rodzicow i za ++ z pokr.  

- Za + Joannę Kozak w 2 r. śm., za + ojca Antoniego Kozak i za + brata 

Jerzego  

- Za + Cecylię Katzuba, męża Franciszka, ich ++ rodziców, rodzeństwo, 

pokr. i d. op.  



- Za + Adelajdę Świerc w 30 dz. po śm. 

Niedziela  29. 12. 2013 – Niedziela Świętej Rodziny  
8. 00 Za + Annę Micheń w rocznicę śm., za ++ rodziców i rodzeństwo 

10. 30 Przez wstawiennictwo św. Rodziny w int. wszystkich naszych Rodzin z pr. o 

Boże błog. 

13. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Juliannę Woszek, za rodziców, 

chrzestnych i braciszka Dawida 

16. 00 Nieszpory świąteczne 

16. 30 Za + męża Wiktora Okos w 2 r. śm., za pokr. i d. op. 

 

Opowiadanie: Dlaczego biegniesz 

Wyglądając przez okno wychodzące na rynek, mistrz spostrzegł jednego ze swoich 

uczniów. Był to Haikel, który szedł w pośpiechu bardzo czymś zaaferowany. Mistrz 

zawołał na niego i poprosił go do siebie. 

- Haikel, czy widziałeś dzisiaj rano niebo? 

- Nie, Mistrzu. 

- A drogę, Haikel? Czy widziałeś dzisiaj rano drogę? 

- Tak, Mistrzu. 

- A teraz, czy widzisz ją jeszcze? 

- Tak, Mistrzu, widzę. 

- A powiedz mi, co widzisz? 

- Ludzi, konie, powozy, wymachujących rękoma kupców, wieśniaków, którzy coś 

krzyczą, mężczyzn i kobiety, którzy chodzą tam i z powrotem. Oto wszystko, co 

widzę. 

- Haikel, Haikel - napomniał go wielkodusznie Mistrz - za pięćdziesiąt lat, za dwa 

razy po pięćdziesiąt lat ta droga wciąż jeszcze będzie istniała i rynek podobny do tego 

też jeszcze będzie istniał. Inne pojazdy będą przewoziły innych kupców, aby kupowali 

i sprzedawali swoje konie. Ale mnie już nie będzie i ciebie też już nie będzie. Dlatego 

pytam się ciebie, Haikel, po co ty tak biegniesz, jeśli nie masz nawet czasu spojrzeć w 

niebo?  

Humor 

Jasio mówi do mamy: 

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. 

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę 

z matematyki. 

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 


