Intencje mszalne
Poniedziałek 18. 11. 2013 – bł. Karoliny Kózkówny, dz. i m.
7. 00 Za ++ Elżbietę i Pawła Sowada, ich córkę Różę, syna Karola, rodziców,
krewnych oraz za zięcia Oswalda

Wtorek 19. 11. 2013 – bł. Salomei, zakonnicy
7. 00 Za ++ rodziców Łucję i Piotra Cichoń, synów Piotra i Jana, synową Marię,
córkę Annę oraz za + Hansa Wloch i pokr.
18. 00 Za + siostrę Adelę Firla, za ++ rodziców Katarzynę i Pawła Firla oraz za ++
krewnych

Środa 20. 11. 2013 – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
18. 00 Za + Krystynę Kowol w 3 r. śm., za + męża Alfonsa, za ++ z rodz. Kowol Pasoń, za + Jadwigę Namyślik, za + Jerzego Wieszala, ++ z pokr. i d. op.

Czwartek 21. 11. 2013 – Ofiarowanie NMP
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 Za + Gertrudę Szcześniok i za ++ rodziców

Piątek 22. 11. 2013 – św. Cecylii, dz. i m.
7. 00 Za ++ Franciszkę i Franciszka Wieczorek, pokr. i d. op.
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA; Przez wstawiennictwo św. Cecyli w
int. żyjących i ++ chórzystów

Sobota 23. 11. 2013 – św. Klemensa, pap. i m.
17. 30 Okazja do spowiedzi św.
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza
- Dz. bł. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
pew. int. z ok. 40 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i za wnuki
- Za + Jana Janikula w rocznicę śmierci i za jego + żonę Annę
- Za + matkę Marię Smoliński w 9 r. śm., za + męża Andrzeja, syna Ryszarda
i synową Eugenię
- Za + Antoninę Smolin w 30 dz. po śm.
- Za + Jerzego Wojciechowskiego w 30 dz. po śm.

Niedziela 24. 11. 2013 – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
8. 00 Za + Artura Huncza w 8 r. śm., za + Martę Barteczko, za + męża, za + Józefa
i za ++ z pokr.
10. 30 Za + Benedykta Uchmanowicz w 4 r. śm., za ++ rodziców i teściów
16. 00 Nabożeństwo do Chrystusa Króla
16. 30 Za + matkę Marię Meryk w rocznicę śm., za + męża, ++ rodz. Meryk – Buhl
i d. op.

Patron tygodnia – św. Cecylia
Św. Cecylia, dziewica i męczennica (II-III w.). Cecylia jest jedną z najsłynniejszych
męczennic Kościoła Rzymskiego. Według pochodzącego z V w. opisu jej męczeńskiej
śmierci Cecylia była dobrze urodzoną Rzymianką. Przyszła na świat na początku III
w. Była ponoć olśniewająco piękna. Według starej tradycji z miłości do Chrystusa
złożyła ślub czystości, chociaż rodzice obiecali już jej rękę również dobrze
urodzonemu poganinowi Walerianowi.
W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała mu o swym postanowieniu i o wierze
chrześcijańskiej. Gdy Walerian chciał ujrzeć anioła, który miał stać na straży czystości
Cecylii, ta odpowiedziała: "Ty nie znasz prawego Boga; dopóki nie przyjmiesz chrztu,
nie będziesz go mógł ujrzeć". W ten sposób pozyskała Waleriana dla Chrystusa.
Zaprowadziła go w tajemnicy do papieża św. Urbana I. Ten pouczył Waleriana
o prawdach wiary i udzielił mu chrztu. Gdy wrócił do domu Cecylii, ujrzał ją
zatopioną w modlitwie, a przy niej stojącego w jasności anioła, który w postaci
młodzieńca trzymał w ręku dwa wieńce - z róż i lilii - które włożył na głowę
Waleriana i Cecylii. Powiedział przy tym: "Te wieńce przez zachowanie czystości
zachowajcie nietknięte, bom je wam od Boga przyniósł". Walerian przyprowadził do
papieża także swego brata, Tyburcjusza. On również przyjął chrzest. Gdy wszedł do
mieszkania Waleriana, uderzyła go przedziwna woń róż i lilii. Walerian wyjawił mu
znaczenie tego zapachu. Wkrótce potem wybuchło prześladowanie. Skazano na
śmierć Waleriana i Tyburcjusza.
Kiedy namiestnik-sędzia, Almachiusz, dowiedział się, że Cecylia jest chrześcijanką
i że zarówno własny majątek, jak i majątek Waleriana rozdała ubogim, kazał ją
aresztować. Żołnierze, oczarowani jej pięknością, błagali ją, by nie narażała swego
młodego życia. Cecylia odpowiedziała jednak: "Nie lękajcie się spełnić nakazu,
bowiem moją młodość doczesną zamienicie na wieczną młodość u mego oblubieńca,
Chrystusa". Pod wpływem jej odpowiedzi miało nawrócić się 400 żołnierzy, których
przyprowadziła do św. Urbana, by udzielił im chrztu.
Sędzia, urzeczony jej urodą, błagał ją również, by miała wzgląd na swoją młodość.
Gdy Cecylia nie ustępowała, próbował zmusić ją do wyparcia się wiary stosując męki.
Kazał zawiesić ją nad ogniem w łaźni i dusić ją parą. Cecylia zaś cudem Bożym
zamiast duszącego dymu czuła orzeźwiający ją powiew wiatru. Rozgniewany
namiestnik kazał ją wtedy ściąć mieczem. Kat wszakże na widok tak pięknej i młodej
osoby nie miał odwagi jej zabić. Trzy razy ją uderzył, ale nie zdołał pozbawić jej
życia. Płynącą z jej szyi krew zebrali ze czcią chrześcijanie jako najcenniejszą
relikwię. Po trzech dniach Cecylia oddała Bogu ducha. Ciało św. Cecylii,
w nienaruszonym stanie, w pozycji leżącej, lekko pochylone ku ziemi odkryto dopiero
w 824 r. w katakumbach św. Kaliksta, a następnie na polecenie papieża św. Paschalisa
I złożono w bazylice jej poświęconej na Zatybrzu. Bazylika ta stoi na miejscu,
w którym Cecylia zamieszkała niegdyś ze swym mężem. Wybudowano ją w IV w.
Imię św. Cecylii wymieniane jest w Kanonie rzymskim.
Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalnomuzycznych.

