
Intencje  mszalne 26 stycznia – 02 lutego 2020 r. 
 

            Niedziela: 26 stycznia 2020 r. – 3. niedziela zwykła  

8.00 1) O radość życia wiecznego dla + Andrzeja Kruszakin – intencja od Lektorów 

10.00 1) Za + Emila Horyń – intencja od sąsiadów z ulicy Różanej 

12.00 

1) W intencji Przyjaciół Misji  Oblackich – o zdrowie dla żyjących, ulgę w cierpieniu dla 
chorych i życie wieczne dla zmarłych oraz o potrzebne łaski dla opiekuna Wspólnoty ojca 
Krzysztofa 

19.00 1) Za + Jadwigę Czepulanis – Czekan – od uczestników pogrzebu 

Poniedziałek: 27 stycznia 2010 r. – św. Anieli Merici, dziewicy 

8.00 
1) Za śp. Annę Paluszkiewicz w 6. rocznicę śmierci oraz dziadka Stefana i ojca Piotra – 
o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla nich 

18.30 1) Za + Genowefę Siwak – od uczestników pogrzebu 

Wtorek: 28 stycznia 2010 r. – św. Tomasza z Akwinu, wspomnienie 

8.00 1) Za + Walentego Czyżyka – od uczestników pogrzebu  

18.30 
1) W intencji Teresy i Waldemara w 36. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny  

Środa: 29 stycznia 2020 r.  

8.00 1) wolna 

18.30 1) Za ++ Luizę, Bolesława, Eugeniusza oraz ++ z rodziny Wojciechowskich   

Czwartek: 30 stycznia 2020 r.  

8.00 
1) W intencji Ani z okazji 5. urodzin, z podziękowaniem za dar życia i z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 

18.30 1) Za + Emiliana Horynia – od uczestników pogrzebu 

Piątek: 31 stycznia 2020 r. – św. Jana Bosko, prezbitera, wspomnienie 

8.00 1) wolna 

18.30 1) O obfitość łask Bożych z okazji rocznicy śmierci mamy Apolonii  

Sobota: 01 lutego 2020 r.  

8.00 1) Za śp. Adama Makowskiego – o życie wieczne  

18.30 

1) 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: 02 lutego 2020 r. – Ofiarowanie Pańskie, święto   

8.00 1) W intencji Parafian 

10.00 
1) W intencji Wioletty z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 
o powrót do zdrowia 

12.00 
1) W intencji Lilianny i Filipa z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  

19.00 
1) W intencji Macieja z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi 

 


