
 

Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  6. 01. 2014 – Uroczystość Objawienia Pańskiego 
8. 00 Za + Edmunda Nowickiego z ok. ur., za jego ++ rodziców i teściów oraz za 

++ z pokr. 

10. 30 Za + Gertrudę Dragon w 30 dz. po śm i za + ojca Gerarda 

16. 00 Nieszpory świąteczne 

16. 30 Intencja wolna 

 

Wtorek  7. 01. 2014 – św. Rajmunda z Panafortu 
7. 00 Za ++ rodziców Kondziela – Wocławski 

 

Środa  8. 01. 2014  
7. 00 Za ++ z rodz. Hoffman - Piechaczek 

 

Czwartek  9. 01. 2014  
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za + Piotra Świerc, jego ++ rodziców i za ++ z pokr.   

 

Piątek  10. 01. 2014  
7. 00 Za ++ Franciszkę, Edmunda, Pawła i Stefana Jończyk, Norberta Ozimek, za 

++Bronisławę i Franciszka Wolny oraz za ++ krewnych 

 

Sobota  11. 01. 2014  
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Grzegorza Bernat w 5 r. śm., za + Jana, ++ rodziców Świętalski i za + 

Korneliusza Czempiel  

- Za + Huberta Szywalski z ok. urodzin i za ++ z rodziny  

- Za + Danutę Królikowską w 2 r. śm. i za + Bronisława Królikowskiego 

 

Niedziela  12. 01. 2014 – Niedziela Chrztu Pańskiego  
8. 00 Intencja wolna 

10. 30 Za + Marię Stach w 4 r. śm., siostrę Martę, + brata Franciszka, za ++ rodz. 

Marię i Jana oraz Annę Danisz, za ++ z pokr. i d. op. 

16. 00 JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE W WYKONANIU DZIECI Z 

NASZEGO PRZEDSZKOLA 

16. 30 - Do Mił. Bożego za ++ Jadwigę i Franciszka Kurpierz, za ++ synów Jana i 

Franciszka oraz za ++ przodków  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalszą Bożą opiekę i 

zdrowie w int. Ewy Sieroń z ok. 50 r. ur. i w int. całej rodziny 

 



List do Efezjan 1,3-6.15-18.  

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił 

nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. 

W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani 

przed Jego obliczem. Z miłości 

przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według 

postanowienia swej woli, 

ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. 

Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem 

wszystkich świętych, 

nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. 

Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam 

ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. 

to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja 

waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. 

 

Patron tygodnia: Św. Rajmund z Penafortu 
 Św. Rajmund z Penafort, kapłan. Urodzony w roku 1173 w starej 

szlacheckiej rodzinie katalońskiej, był spokrewniony z królem Aragonii. Jako 

dwudziestoletni młodzieniec wykładał filozofię w Barcelonie, nie otrzymując za swoją 

pracę wynagrodzenia. U swoich Uczniów starał się formować zarówno serce, jak 

intelekt. W trzydziestym roku życia wyjechał do Bolonii, aby kontynuować studia nad 

prawem kanonicznym i cywilnym, tam też uzyskał stopień doktora. Po powrocie do 

Barcelony w roku 1219 został mianowany kanonikiem, archidiakonem i wikariuszem 

generalnym. w roku 1222 wstąpił do zakonu dominikanów. Było to osiem miesięcy po 

śmierci świętego założyciela tego zakonu. 

Pracował żarliwie nad nawróceniem Maurów i Żydów, a równocześnie opracowywał 

dzieło zawierające wskazówki dla spowiedników. Papież Grzegorz. IX wezwał go do 

Rzymu i mianował kapelanem pałacu apostolskiego, penitencjaruszem i swoim 

osobistym spowiednikiem. w tym czasie św. Rajmund napisał pracę z prawa 

kanonicznego, znaną jako "Pięć dekretów". Po powrocie do ojczyzny został wybrany 

generałem zakonu dominikanów, obejmując ten urząd po Jordanie z Saksonii, który 

był bezpośrednim następcą św. Dominika. Opracowawszy na nowo konstytucje 

zakonne, zrezygnował z funkcji i ponownie poświęcił się apostolatowi. Umarł 

w Barcelonie, w roku 1275, mając sto lat. 


