
 

 

INTENCJE  MSZALNE 
 

05.04.2020 – 12.04.2020 

katedra 
 
 

 

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej - 05.04.2020 
 

   7.00    Za dusze czyśćcowe z rodzin: Mazurkiewicz, Fryc i Posłuszny 

   8.30    O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandry 

 10.00   + Tomasz Piotrowski (26 greg.) 

 10.00  O Boże błogosławieństwo, zdrowie, wszelkie potrzebne łaski  i opiekę Matki  

  Najświętszej w dniu urodzin dla Ewy Stramik 

 11.00   + Eugeniusz Bąbel i zmarli z rodziny 

 12.00   ++ Helena, Stanisław i Eugeniusz Jackiewicz, ++ Józef i Anna Łojko      

 12.00    ++ Irena i Stanisław Rutkowscy, ++ z rodziny Banaszek 

 13.30    Dziękczynna za kapłanów, z prośbą, aby dary Ducha Świętego umacniały ich  

  wiarę, nadzieję i miłość, a pracując dla zbawienia innych, sami zdążali do  

  świętości (5 dzień nowenny przed Wielkim Czwartkiem) 

 16.00    W intencji wspólnoty Żywego Różańca, o Boże błogosławieństwo dla żyjących 

              członków i dla ich rodzin oraz o radość nieba dla zmarłych 

 19.00  + Irena w 4. rocz. śm. oraz + Józef i zmarli z rodziny 

 

 

 

Wielki Poniedziałek – 06.04.2020 
 

   6.30  Dziękczynna za kapłanów, z prośbą, aby dary Ducha Świętego umacniały ich  

   wiarę, nadzieję i miłość, a pracując dla zbawienia innych, sami zdążali do  

   świętości (6 dzień nowenny przed Wielkim Czwartkiem) 

   7.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandry 

   9.00  W int. Ojczyzny, o dary Ducha Świętego i błog. Boże dla rządzących oraz   

  o odnowę duchową i moralną całego Narodu.   

 17.00  + Tomasz Piotrowski (27 greg.) 

 18.00  + Bronisława (ona) – w 18. rocz. śmierci oraz ++ Stanisław, Wacław i Edmund 

 18.00  ++ Henryk, Kazimierz, Zygmunt, Zofia, Józefa (ona), Mieczysław, Piotr,     

  Stanisława (ona) z rodz. Dłużniewskich oraz za zmarłych z rodzin:       

  Mokwińskich, Jaremków, Kleszczów, Kułakowskich i Marszałkowskich 

 



Wielki Wtorek – 07.03.2020 
 

   6.30  Dziękczynna za kapłanów, z prośbą, aby dary Ducha Świętego umacniały ich  

   wiarę, nadzieję i miłość, a pracując dla zbawienia innych, sami zdążali do  

   świętości (7 dzień nowenny przed Wielkim Czwartkiem) 

    – intencja od Róży Różańcowej św. Katarzyny 

   7.00  + Waldemar oraz zmarli rodzice: Stefania i Jan, Marianna i Ludwik 

   9.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Iwonki i Agatki 

   9.00 + Henryk Żelek - w dniu pogrzebu 

 17.00 + Tomasz Piotrowski (28 greg.) 

 18.00 + Stefania Kardas 

 18.00 + Stanisław Strzałkowski - w dniu pogrzebu 

 

 

 

Wielka Środa – 08.04.2020 
  

   6.30   O dary Ducha Świętego dla trzech synów 

   7.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandry 

   9.00  Dziękczynna za kapłanów, z prośbą, aby dary Ducha Świętego umacniały ich  

  wiarę, nadzieję i miłość, a pracując dla zbawienia innych, sami zdążali do  

  świętości (8 dzień nowenny przed Wielkim Czwartkiem) 

   – intencja od wspólnoty Kręgu Biblijnego 

   9.00  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 

    i zdrowie dla Zofii Baran z okazji 85. rocznicę urodzin – przeniesiona  

  z czwartku z godz. 9.00 

  17.00  + Tomasz Piotrowski (29 greg.) 

  18.00  W intencjach Matki Bożej wobec Iwony w 55. rocz. urodzin 

  i Martyny w 18. rocz. urodzin 

   

 

 

Wielki Czwartek – 09.04.2020 
 

    

 19.00  Dziękczynna za kapłanów, z prośbą, aby dary Ducha Świętego umacniały  

    ich wiarę, nadzieję i miłość, a pracując dla zbawienia innych, sami zdążali  

    do świętości (9 dzień nowenny) – intencja od Liturgicznej Służby Ołtarza 

 19.00 + Tomasz Piotrowski (30 greg.) 

 19.00 Dziękczynna za dar kapłaństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo,  

       wszelkie potrzebne łaski na dalszą pracę duszpasterską w naszej parafii 

       i w życiu osobistym dla ks. Piotra 

 19.00 Dziękczynna za dar kapłaństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo,  

      wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla ks. Arkadiusza 

 19.00 O nowe i święte powołania kapłańskie 



Wielki Piątek – 10.04.2020     
 

   

 Nie odprawia się Mszy świętych 

 

 

Wigilia Paschalna – 11.04.2020     
 

  

21.00    O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Edwarda 

  i Elżbiety Graw i ich dzieci. Dla Marceliny, Adama i Antoniego Pawlickich oraz 

  dla Łukasza i Anny Graw 

21.00  O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla  

  Moniki, Wiktora i ich dzieci 

21.00  + Danuta Trzonkowska 

21.00  W intencji kapłanów posługujących w parafii katedralnej 

21.00  O nawrócenie Jacka 

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 12.04.2020 
 

    

  8.30  + Janina Matusewicz w 19 rocz. śm. 

10.00  + Halina Sędłak oraz za zmarłych rodziców i teściów 

11.00  ++ Zofia i Stanisław Żukowscy, + Józef Dmowski 

12.00  ++ Czesław, Janina i Dorota Wołkanowscy     

12.00  ++ Zofia, Krystyna i Henryk Koźbiał oraz ++ Anna, Halina i Ludwik Witowscy 

13.30  Za parafian 

16.00  + Zbigniew Stramik 

19.00  ++ Henryk i Ryszard Głowala   

 

 
 


