
Intencje  mszalne 27 września – 04 października 2020 r. 
 

        Niedziela: 27 września 2020 r. – 26. niedziela zwykła  

8.00 W intencji Parafian 

10.00 

1) Z okazji 74. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże  
2) Za + męża Kazimierza Żerko w 10. rocznicę śmierci i za ++ rodziców z obu stron 

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 
2) Z okazji 67. rocznicy ślubu Zofii i Tomasza Wozińskich, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, zdrowie i błogosławieństwo, z prośbą o opiekę na dalsze dni życia 

19.00 

1) Za ++ rodziców Janinę i Edwarda Burdzińskich – o radość życia wiecznego  
2) W intencji Mai z okazji 12. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o  dalszą opiekę Matki Bożej 

Poniedziałek: 28 września 2020 r. – św. Wacława, męczennika, wspomnienie 

8.00 
1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o powrót do zdrowia oraz 
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla rodzin Orłowskich i Florianowiczów 

12.30 1) Msza św. pogrzebowa -  śp. Zygmunt Maksimowicz (Products) 

18.30 1) wolna  

Wtorek: 29 września 2020 r. – św. Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała, święto 

8.00 1) wolna 

18.30 

1) Za ++ rodziców Mariana Wysockiego w 36. rocznicę śmierci, Stanisławę Wysocką, za ++ 
dziadków z obojga stron oraz rodzeństwo 
2) Za + ojca Jarosława i za ++ Oblatów – o życie wieczne dla nich 

Środa: 30 września 2020 r. – św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, wspomnienie 

8.00 1) wolna 

18.30 
1) Za ++ Zofię, Michała Samoszuk 
2) Za + ojca Jarosława w 4. rocznicę śmierci 

Czwartek: 01 października 2020 r. – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła 

8.00 1) wolna 

18.30 
1) Za + Janinę Ostapczuk (gregorianka) 
2) Za + Julię Młynarczykowską w miesiąc po śmierci – o radość życia wiecznego 

Piątek: 02 października 2020 r. – Świętych Aniołów Stróżów, wspomnienie  

8.00 1) Za + Janinę Ostapczuk (gregorianka) 

18.30 

1) 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 
2) Za + Stefanię Kostkiewicz – od uczestników pogrzebu 

Sobota: 03 października 2020 r.  

8.00 1) Za + Janinę Ostapczuk (gregorianka) 

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 
2) Z podziękowaniem Bogu za wszelkie otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla dzieci i wnuków  



Niedziela: 04 października 2020 r. – 27. niedziela zwykła 

8.00 
1) Za + Genowefę Bombel w 31. rocznicę śmierci, za ++ przyjaciół i za dusze w czyśćcu 
cierpiące 

10.00 

1) Za + Monikę Wisowatą w 13. rocznicę śmierci i za ++ Henrykę w 10. rocznicę śmierci, 
mamę Wandę w 21. rocznicę śmierci i za ++ w czyśćcu cierpiących  
2) Za + Janinę Ostapczuk (gregorianka) 

12.00 

1) W intencji Parafian 
2)  Za ++ męża Kazimierza, syna Marka w 26. rocznicę śmierci, ojca Stanisława w 19. rocznicę 
śmierci, siostrę Janinę w 15. rocznicę śmierci, dziadków Mariannę i Michała, ciocię Feliksę 

19.00 
1) rez. Sawala 
2) rez. Barna  

 


