
INTENCJE  MSZALNE 

29.11.2020 – 06.12.2020 

katedra 

1. Niedziela Adwentu - 29.11.2020 

  7.00 +  Władysław Zając i ++ z rodziny   

 8.30 +  Amelia Ciołek (26. greg.) 

 10.00 Za parafian 

 10.00 Z okazji 94. rocz. urodzin Marii Zerygiewicz - o Boże błog. i potrzebne łaski 

 10.00 +  Stanisława Gawrońska  (4. greg.) 

 12.00 ++  Helena i Jerzy Sitarek   

 12.00  W intencji dzieci obchodzących ur. i im.: Hanna Kretkowska – 9. ur., 

  Kinga Jamrożyńska – 15. ur., Wojciech Frank – 11. ur., 

  Marcin Gąsecki – 3. ur. i imieniny 

 12.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Ireny  

 13.30 ++  Irena i Zbigniew Paubiccy,  ++ Lidia i Józef Grześków 

 16.00 + Eleonora Morawska – 35. rocz. śmierci,  ++ Władysław, Sabina, Tadeusz i Grażyna   

 19.00     O Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla kapłanów naszej parafii 

 

Poniedziałek – 30.11.2020 

 6.15 +  Ks. Henryk Abramowicz – miesiąc po śmierci 

 6.15 +  Maria Pakosz  

   6.15  +  Stanisława Gawrońska  (5. greg.)  

 9.00 +  Jan Piątkowski (27. greg.)      

 17.00  +  Amelia Ciołek  (27. greg.)    

 17.00  Dziękując za kapłanów, módlmy się aby dary Ducha Świętego umacniały ich 
  wiarę, nadzieję i miłość, a pracując dla zbawienia innych sami zdążali do świętości 

18.00  Za zmarłych parafian w miesiącu listopadzie 

 
 

Wtorek – 01.12.2020 
 

 6.15 +  Józef Michalik 

 6.15 +  Stanisława Gawrońska  (6 greg.)     

 9.00 +  Amelia Ciołek  (28. greg.)    

 17.00 +  Jan Piątkowski (28. greg.)   

 18.00  Dziękując za kapłanów, módlmy się aby dary Ducha Świętego umacniały ich 

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



 

 Środa – 02.12.2020 
  

 6.15 Dziękując za kapłanów, módlmy się aby dary Ducha Świętego umacniały ich 
  wiarę, nadzieję i miłość, a pracując dla zbawienia innych sami zdążali do świętości 

    6.15    +  Stanisława Gawrońska  (7. greg.) 

    9.00 +  Amelia Ciołek  (29. greg.)  

  17.00 +  Marian Cieślowski w 20. rocz. śmierci  

  17.00 +  Jan Piątkowski  (29. greg.) 

  18.00 W intencji próśb i podziękowań przedstawianych Panu Bogu w czasie Nowenny 

  18.00     O uzdrowienia fizyczne i duchowe obecnych na Eucharystii, tych za których 

              modlimy się oraz łączących się z nami za pośrednictwem mediów 

   – int. Odnowy w Duchu Świętym. 

 

 

 

Czwartek – 03.12.2020 
 

    6.15     +  Amelia Ciołek  (30. greg.) 

    6.15     +  Stanisława Gawrońska (8. greg.)    

     9.00 +  Jan Piątkowski  (30. greg.) 

    9.00     +  Maria Pakosz 

  17.00 +  Irena Placek w 4. rocz. śmierci     

  17.00 Dziękując za kapłanów, módlmy się aby dary Ducha Świętego umacniały ich 

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

  18.00 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 

 

   

 

Piątek – 04.12.2020      
 

 6.15 +  Małgorzata  (1. greg.) 

 6.15 O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Agnieszki i jej rodziny 

   6.15     +  Stanisława Gawrońska (9. greg.) 

   9.00 +  Waldemar Piekarski w 3. rocz. śmierci 

  17.00 +  Franciszek Bartczak w 3. rocz. śmierci 

 17.00  Dziękując za kapłanów, módlmy się aby dary Ducha Świętego umacniały ich 
  wiarę, nadzieję i miłość, a pracując dla zbawienia innych sami zdążali do świętości    
 18.00  Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa za wszystkie grzechy i zaniedbania 

               dobra i miłości popełnione przez nas, nasze rodziny, nas Polaków, Kościół   

  i świat cały – int. Straży Honorowej Najśw. Serca Pana Jezusa.   

 18.00  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Najświętszej oraz ochronę Michała 

Archanioła dla Barbary i rodziny 

 

  

Sobota  –  05.12.2020     



 

 6.15 ++ Krystyna, Piotr i Krzysztof Mroczko, ++ Eliza, Joanna, Michał, Adam 

   i Mikołaj Krzyżanowscy i ++ z rodziny 

 6.15 +  Małgorzata (2. greg.) 

 6.15 +  Stanisława Gawrońska  (10. greg.)  

    9.00  Wynagradzająca Niep. Sercu NMP za zniewagi i bluźnierstwa raniące Jej 

Niepokalane Serce oraz za wszystkie grzechy i zaniedbania dobra i miłości   

popełnione przez nas, nasze rodziny, nas Polaków, Kościół i świat cały – 

    int. Straży Honorowej Najśw. Serca Pana Jezusa.     

 18.00  Za Kamilę w dniu 18. urodzin, z prośbą o pełnię darów Ducha Świętego 
  i za Marysię, o udany zabieg operacyjny i pełny powrót do zdrowia  

 18.00  Dziękując za kapłanów, módlmy się aby dary Ducha Świętego umacniały ich 

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

 

2. Niedziela Adwentu – 06.12.2020 

 7.00 O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Aleksandry i całej rodziny    

 8.30 +  Eugeniusz Fusiarz w 12. rocz. śmierci i ++ z rodziny Fusiarz 

 10.00 +  Włodzimierz Dydak w 1. rocz. śmierci 

 10.00 Za parafian 

  10.00 +  Stanisława Gawrońska (11. greg.) 

 12.00  ++  rodzice: Anna i Edmund Fryda,  ++ brat Zbigniew oraz dziadkowie   

  z obojga stron 

 12.00  +  Czesław Woch w 9. rocz. śmierci, ++ Michał i Józefa (ona) Woch, oraz 

  ++ Franciszek i Maria Matyjaszczyk 

 13.30      +  Kazimiera Paniec w 25. rocz. śm, ++ Barbara i Kazimierz Paniec,  oraz 

  ++ z rodziny Paniec i Szeląg 

 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  Dziękując za kapłanów, módlmy się aby dary Ducha Świętego umacniały ich 
  wiarę, nadzieję i miłość, a pracując dla zbawienia innych sami zdążali do świętości   



 

INTENCJE  MSZALNE 
 

29.11.2020 – 06.12.2020 

 

 kościół św. Józefa 
 

 

 

1. Niedziela Adwentu – 29.11.2020 
 

11.00       +  Jan Piątkowski  (26 greg.) 

11.00       +  Zofia Miller – o życie wieczne 

 

          

 2. Niedziela Adwentu – 06.12.2020 
 

11.00 +  Małgorzata  (3.greg.) 

11.00 +  Zbigniew Kacperek – 1. rocz. śmierci    

  

 

 

 

 

W dni powszednie tylko Msze św. pogrzebowe 


