
Intencje  mszalne 28 lipca – 04 sierpnia 2019 r. 
 

            Niedziela: 28 lipca 2019 r. – XVII niedziela zwykła  

8.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z okazji urodzin Marka 

10.00 

1) Za śp. Eugeniusza Jakubowskiego w 23. rocznicę śmierci, za ++ teściów Łucję i Eligiusza 
Jakubowskich – z prośbą o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego 
2) Za ++ rodziców Annę i Wincentego, dziadków z obojga stron, siostrę Bronisławę i Adolfa 

12.00 
W 4. rocznicę śmierci Stanisława Najda, za ++ rodziców Dominikę i Romualda, Genowefę 
i Eugeniusza 

19.00 
1) Za + tatę Czesława Burego 
2) O łaskę nawrócenia dla Doroty 

Poniedziałek: 29 lipca 2019 r. – św. Marty, wspomnienie 

8.00 O łaskę nawrócenia dla Doroty 

18.30 Za + Zdzisława Warszawskiego – intencja od uczestników Mszy św. pogrzebowej 

Wtorek: 30 lipca 2019 r. – św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła 

8.00 O pomyślną operację i szczęśliwy powrót do zdrowia  

18.30 
1) O łaskę nawrócenia dla Doroty 
2) Za + Floriana w 4. rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego 

Środa: 31 lipca 2019 r. – św. Ignacego z Loyoli, prezbitera, wspomnienie 

8.00 O łaskę nawrócenia dla Doroty 

18.30 Za ++ rodziców Ludwikę i Stanisława 

Czwartek: 01 sierpnia 2019 r. – św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i doktora Kościoła, wspomnienie 

8.00 
Z okazji 83. urodzin z podziękowaniem i z prośbą do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 
o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski 

18.30 
1) Za ++ Emilię, Anielę, Adelę, Albina, Stanisława i Genowefę 
2) O łaskę nawrócenia dla Doroty 

Piątek: 02 sierpnia 2019 r. – Matki Bożej Anielskiej; pierwszy piątek miesiąca  

8.00 O łaskę nawrócenia dla Doroty 

18.30 

1) W intencji Michała z okazji urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
dla niego i całej rodziny 
2) W intencji zadośćuczynienia za grzechy w parafii, zwłaszcza łamania pierwszego przykazania, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla dzieła budowy Domu 
Pokuty oraz za wszystkich Ofiarodawców 

Sobota: 03 sierpnia 2019 r. – pierwsza sobota miesiąca  

8.00 O łaskę nawrócenia dla Doroty 

18.30 

W intencji wspólnoty Żywego Różańca – o zdrowie dla żyjących, ulgę w cierpieniu dla chorych 
i życie wieczne dla zmarłych, o potrzebne łaski dla opiekuna – Ojca Proboszcza oraz w intencji 
tych, którzy poświęcili siebie i swoje rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi 

Niedziela: 04 sierpnia 2019 r. – XVIII niedziela zwykła  

8.00 O łaskę nawrócenia dla Doroty 

10.00 W intencji Agaty z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

12.00 Za + Stefanię Włodarczyk w 30. dzień po śmierci  

19.00 
Za ++ Włodzimierza Mazurkiewicza, rodziców Jerzego i Feliksę Włodarzewskich oraz brata 
Grzegorza 

 


