Intencje mszalne
Poniedziałek 15. 04. 2013
7. 00 Za ++ rodziców Ignacego i Bronisławę Tomechna oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące

Wtorek 16. 04. 2013
7. 00 Za ++ Piotra i Łucję Cichoń, ++ Piotra i Jana, synową Marię, córkę Annę,
szwagra Alojzego i Jana Wloch oraz d. op.
18. 00 Za ++ z rodziny Miemiec - Kałuża - Kondziela

Środa 17. 04. 2013
7. 00 Za + Katarzynę i Bernarda Golomb, ich rodziców, trzech synów, zięcia, za +
Jana Kowol i ++ z pokr.
18. 00 Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Alberta Woszek w rocznicę urodzin,
matkę Cecylię oraz ++ rodziców, siostrę, braci i zięcia Brunona Kurpierz

Czwartek 18. 04. 2013
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 Za + Gerharda Wicher i d. op.

Piątek 19. 04. 2013
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ rodziców Jana i Gertrudę
Grygosz, brata Jerzego, siostrę Jadwigę i dwóch ++ braci oraz d. op.
Katecheza dla kl. trzecich

Sobota 20. 04. 2013 – św. Marcina – Wspomnienie Matki Boskiej
Fatimskiej
15. 00 Ślub i Msza św. Magdalena Podsiadły i Michał Sufryd
18. 00 Pierwsza Msza niedzielna - intencja zbiorcza
- Za ++ Antoninę i Teodora Wojtowicz, za ++ Marię i Franciszka
Szymańskich oraz za całe pokrewieństwo
- Za + Hildegardę Miksik, męża Józefa, ++ rodziców, brata Johanna, siostrę
Wiktorię i pokr.
- Za + Gintera Jaguś, jego rodziców, teściów, pokr. z obu stron i za dusze
czyśćcowe
- Za + Józefa Drej w 18 r. śm., za rodziców z obu stron, rodzeństwo oraz
krewnych z całej rodziny
- Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa Gubała oraz brata Tadeusza
- Za + Otylię Lepszy w 30 dz. po śm.
- Za ++ Jadwigę i Zbigniewa Dudzik oraz za ++ z rodziny

Niedziela 21. 04. 2013 – IV Niedziela Wielkanocna – Rozpoczyna się
Tydzień Modlitw o Powołania
8. 00 Za + Rajnarda Faltin z ok. urodzin, za jego ++ rodziców, teściów oraz za +
szwagierkę Stefanię i za ++ rodziców Krawczyk
10. 30 Za ++ w 2012 roku, pochowanych na cmentarzu w Groszowicach - Msza św.
ofiarowana od Zakładu Pogrzebowego Ireneusza Oszajcy z Miedzianej
16. 00 Nieszpory świąteczne
16. 30 Za + Alojzego Pasoń w 2 r. śm., za ++ rodziców, teścia i ++ z pokr.

Opowiadanie: Rozproszenie
Pewien książę usłyszał o przepięknej niewolnicy wystawionej na sprzedaż w Bucharze
za dwa tysiące dukatów. Wysłał tam więc jednego ze swych ministrów, który miał ją
nabyć i przywieźć na jego dwór.
Piękna młoda kobieta niezmiernie się księciu spodobała i powierzył jej czynność
podawania ręczników. W ten to sposób widział ją zawsze, kiedy musiał wytrzeć ręce.
To wycieranie rąk trwało za każdym razem coraz dłużej, książę bowiem wpatrywał się
przy nim w piękną niewolnicę.
Tak upłynął jakiś czas. Pewnego dnia książę powiedział do swojego ministra:
– Dałem tej niewolnicy wolność, a także podarowałem jej wioskę. Ty wystaw
dokumenty oraz zarządź, by poślubiła godnego siebie człowieka i odtąd nie pojawiała
się już w moim pobliżu.
Zdumiony tym dziwnym rozkazem minister odważył się zapytać o powód takiego
życzenia.
– Nie jestem już młody – powiedział książę. – Liczę sobie siedemdziesiąt lat. I nie
byłoby rzeczą pożądaną, by siedemdziesięcioletni mężczyzna oddawał się sprawom,
które przystają dwudziestolatkowi. Jako siedemdziesięciolatek muszę zajmować się
dobrem mojego kraju. Ja zaś zajmowałem się miłością. Nie byłem ani przy Bogu, ani
z ludźmi. Stąd mój rozkaz.

Patron tygodnia: św. Agnieszka z Montepulciano
Agnieszka urodziła się w 1268 r. w szlacheckiej rodzinie. Tamtejszym zwyczajem
mając 9 lat została oddana na wychowanie do klasztoru dominikanek. Jako
czternastoletnia dziewczyna postanowiła zostać w nim zakonnicą. Za zezwoleniem
Stolicy Świętej w wieku lat 15 stanęła na czele grupy zakonnic i założyła z nimi nowy
klasztor w Procero (Viterbo). Wybrana wbrew własnej woli na przełożoną tegoż
klasztoru wsławiła go swoją mądrością, pobożnością i darami nadprzyrodzonymi.
Zaczęły zgłaszać się pod kierownictwo duchowe Świętej, młode wiekiem, ale
dojrzałej doskonałością chrześcijańską, nowe, liczne kandydatki.
Następnie mieszkańcy Montepulciano zaprosili Świętą do siebie. Powróciła więc i
stała się matką nowej gałęzi dominikańskiej. Magistrat miasta z wdzięczności
ofiarował siostrom w 1306 r. nowy lokal i uposażenie. Pan Bóg obdarzył ksienię
darem wizji, proroctw i ekstaz. Św. Katarzyna ze Sieny będzie widziała w niej dla
siebie wzór do naśladowania.
Wielkim uczuciem miłości Agnieszka otaczała Dzieciątko Jezus oraz Dziewicę
Maryję. Umocniona darami Ducha Świętego, stała się jasną lampą modlitwy i miłości,
a dzięki swojemu męstwu oraz autorytetowi podtrzymywała ducha obywateli w
dążeniu do jedności i pokoju. Zmarła w rodzinnym mieście 20 kwietnia 1317 r. Papież
Klemens VII wyniósł ją do chwały błogosławionych w roku 1532, a papież Benedykt
XIII 10 grudnia 1726 r. zaliczył ją uroczyście w poczet świętych.

