
 

INTENCJE  MSZALNE 

26.03.2023 – 02.04.2023 

KATEDRA 

 

 5. Niedziela Wielkiego Postu – 26.03.2023 

   7.00     ++ Marian, Lucyna, Zofia, Władysław i ++ rodzice z obojga stron 

               oraz + ks. Józef Piszczan 

   8.30     + Irena Marszałek – 3. rocznica śmierci oraz ++ Bogdan i Jan Marszałek   

 10.00     + Jan Biernat – 2. rocznica śmierci i + Stanisław 

 12.00     W int. dzieci obchodzących ur. i im.: Aniela Greguła – 8. ur., Nina Śnieżko – 7. ur., 

  Magdalena Janek – 10. ur., Miłosz Neubauer – 13. ur. i im., Dorian Maniszewski – 14.ur. 

 13.30     Za parafian 

 16.00     + Bogdan Gutkowski 

 19.00     + Renata Oleksy – 30. rocznica śmierci  i ++ z rodziny Oleksy 

 

  

Poniedziałek  – 27.03.2023 

 6.30 ++ Zofia, Józef i Jan Blacha,  ++ Ewa Tomczyk i Stefan Kormosz 

   7.00     O odwrócenie skutków przekleństw i rozerwanie więzi grzechów międzypokoleniowych  

u Grzegorza 

   9.00     ++ Eufrozyna Krzymińska – 22. rocz. śmierci, Martyna Wittbrodt – 16. rocz. śm., 

  Leonarda (ona) Simachi – 12. rocz. śm., Stanisława (ona) Bujek – 5. rocz. śm. 

  oraz ++ z rodziny: Jana i Zygmunta 

 17.00     + Teresa Maciaszek – (27. greg.)     

 18.00     ++ Roman Aziukiewicz, ++ rodzice: Maria i Antoni Karasińscy, oraz ++ Kazimiera, 

  Ryszarda (ona) i Jadwiga 

 
 

Wtorek – 28.03.2023 

    6.30     ++ Wanda i Władysław Aziewicz 

    7.00     Dziękczynna za 54 lata życia Doroty 

    9.00     Dziękując za kapłanów, modlimy się aby dary Ducha Świętego, umacniały ich wiarę, 

  nadzieję i miłość, a pracując dla zbawienia innych sami zdążali do świętości – 1. dzień 

  Nowenny przed Wielkim Czwartkiem – (intencja od rodziny Ostrowskich) 

  17.00     O Boże błog., dla Katarzyny, Karola i Marianny oraz o opiekę Matki Bożej dla nich   

  18.00    + Teresa Maciaszek – (28. greg.) 



  

Środa – 29.03.2023 

    6.30     + Zdzisław Kruszewski, + Wiesław Zamęcki 

    7.00     +Teresa Maciaszek – (29. greg.) 

    9.00     Dziękując za kapłanów, modlimy się aby dary Ducha Świętego, umacniały ich wiarę, 

  nadzieję i miłość, a pracując dla zbawienia innych sami zdążali do świętości – 2. dzień 

       Nowenny przed Wielkim Czwartkiem – (intencja od lektorów) 

  17.00     + Mirosława (ona) Matusiak 

  18.00     W int. próśb i podziękowań przynoszonych do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
    

 
 

Czwartek – 30.03.2023 
 

    6.30    + Zdzisław Serafin 

    7.00    + Ewa-Wiesława Piotrowicz – 9. rocznica śmierci 

    9.00    Dziękując za kapłanów, modlimy się aby dary Ducha Świętego, umacniały ich wiarę, 

  nadzieję i miłość, a pracując dla zbawienia innych sami zdążali do świętości – 3. dzień 

      Nowenny przed Wielkim Czwartkiem – (intencja od Róży Różańcowej św. Jadwigi) 

  17.00    + Eugeniusz Kościelski – 5. rocznica śmierci  i  ++ z rodziny Kościelskich 

  18.00    + Teresa Maciaszek – (30. greg.) 

 

 
 

Piątek – 31.03.2023 

 

    6.30     + Zdzisław Serafin 

    7.00     + Antoni Frączek 

    9.00     Dziękując za kapłanów, modlimy się aby dary Ducha Świętego, umacniały ich wiarę, 

  nadzieję i miłość, a pracując dla zbawienia innych sami zdążali do świętości – 4. dzień 

      Nowenny przed Wielkim Czwartkiem – (intencja od Liturgicznej Służby Ołtarza) 

  17.00    + Zbigniew Stramik – 4. rocznica śmierci – o radość życia wiecznego 

  18.00    W int. misjonarzy i misjonarek, o wielkie i błog. owoce ich pracy, o świętość ich duszy 

      i ciała, o zdrowie, bezpieczeństwo i błog. Boże na każdy dzień oraz o nawrócenie ich 

      prześladowców i wrogów – (int. od Straży Honorowej NSPJ )  

  18.00    Za zmarłych w miesiącu marcu 
 

 

Sobota – 01.04.2023 
 

    6.30     + Maciej Czerny – 12. rocznica śmierci i ++ z rodziny 

    7.00     ++ z rodziny Kucyk: Eugeniusz i Krzysztof – 6. rocz. śmierci oraz + Mirosław 

    9.00     Wynagradzająca Niepokalanemu 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 cały świat – 

        (int. Straży Honorowej NSPJ)   

  18.00     Dziękując za kapłanów, modlimy się 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 – (intencja od uczestników Kręgu Biblijnego) 



 

6. Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 02.04.2023 

   7.00     + Zdzisław Serafin 

   8.30     O łaskę nieba dla śp. Janiny i Piotra Oleckich   

 10.00     Dziękczynna za 56 lat małżeństwa Wandy i Bogdana Kostki, z prośbą o łaskę 

  i Boże błogosławieństwo 

 12.00     ++ Irena i Wiktor Oleszkiewicz oraz ++ Michalina i Kazimierz Butkiewicz 

 13.30     Dziękując za kapłanów, modlimy się 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 – (intencja od Róży Różańcowej Męskiej) 

 16.00     W intencji wspólnoty Żywego Różańca i w intencji kręgów Matki Bożej 

          Pielgrzymującej – o Boże błogosławieństwo dla żyjących członków i dla ich rodzin     

       oraz o radość nieba dla zmarłych 

 19.00     + Kazimierz Krzymiński – 1. rocznica śmierci – o życie wieczne 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTENCJE MSZALNE 
 

26.03.2023 – 02.04.2023 
 

kościół św. Józefa 
 

 

 

5. Niedziela Wielkiego Postu – 26.03.2023 

11.00     + Teresa Maciaszek – (26. greg.) 

 

 

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 02.04.2023 

11.00      +  Małgorzata Karwat – o radość nieba 

 

 

 

 

 

 

W dni powszednie tylko Msze św. pogrzebowe. 


