
INTENCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH 16.02.-23.02.2020
16/02/2020 Niedziela  VI NIEDZIELA ZWYKŁA

09:00 1. Za ++ rodziców Stefanię i Alojzego Wyleżoł oraz + siostrę Krystynę
Wyleżoł. 
2. Za żyjących i zmarłych Parafian.

11:00 + Franciszek Pytel (16/30)
15:30 Nieszpory niedzielne 
16:00 Za + Józefę Dziadek, za + Zygmunta Knioch oraz ++ z rodziny Pisula,

prosząc o radość życia wiecznego z Bogiem.
17/02/2020 Poniedziałek DZIEŃ POWSZEDNI

07:00 1.  O  radość  życia  wiecznego  dla  +  męża  Alojzego,++  rodziców,
rodzeństwo i teściów. 
2. + Franciszek Pytel (17/30)

18:00 1.  Za  prześladowanych  chrześcijan,  aby  doświadczali  wsparcia  całego
Kościoła poprzez modlitwę i pomoc materialną. 
2. W int. Małgorzaty Lewandowskiej z ok. 80 r. ur., z podz za otrzymane
łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie, opiekę MB na dalsze lata życia.
3. W intencji Stefanii Reiner z ok. 70 urodzin, z podz. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo. 
4. W int. o. Macieja, proboszcza, przełożonego naszego Koła Różańcowego
z ok. urodzin, z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego w prowadzeniu
naszej parafii. 

18/02/2020 Wtorek DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 1. Za + Wiesławę Pieśniakiewicz w 3 r. śm. oraz za jej rodziców. 

2. + Franciszek Pytel (18/30)
18:00 1.  Za + Edwarda Gibkiego w 6 r.  śm.,  intencja  od żony,  syna i  córki z

rodziną. 
2. Za + Hildegardę Hawranek, prosząc o radość życia wiecznego – int. od
szwagierki Anny Hawranek.
3.  Za  ++  rodziców  Marię  Kapuściak  –  na  pamiątkę  urodzin  oraz
Kazimierza Kapuściak,  za ++ dziadków Martę i  Karola Hering oraz ++
Anielę i Edwarda Kapuściak i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

19/02/2020 Środa DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 1. W int. Syna Krzysztofa, z ok. 60 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog., opiekę MB na dalsze lata życia. 
2. + Franciszek Pytel (19/30)

18:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Jana Majda w 24 r. śm., ++ Zofię i Stefana
Fert,  Zofię  i  Stefana  Majda,  +  brata  Wiesława,  bratową  Sabinę  Fert,
bratową  Marię  Majda  oraz  siostrzeńców Władysława  Kasza  i  Wojciecha
Łąta. 
2. O zdrowie i opiekę Bożą dla Marii Sycha z okazji 60 r. ur.
3. Za + Daniela na pamiątkę urodzin, o radość życia wiecznego oraz ++ z



rodziny. 
20/02/2020 Czwartek DZIEŃ POWSZEDNI

07:00 1.  W int.  Tomasza Bramowskiego z ok.  18 r.  ur.,  z podziękowaniem za
otrzymane łaskie, z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary Ducha Św., dobre
wybory życiowe w dorosłym życiu oraz wszelką pomyślność na dalsze lata
życia 
2. + Franciszek Pytel (20/30)

18:00 1. Za ++ Helenę i Bolesława Makuła, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące prosząc o radość życia wiecznego. 
2. Za + Marię Kuzior, + córki Urszulę i Brygidę, + syna Joachima o radość
wieczną. 
3. Do NSPJ oraz MBB za + ojca Józefa Kaczmarczyk w 42 r. śm. oraz za +
męża Aleksa Franielczyk w 30 r. śm. o radość życia wiecznego. 

21/02/2020 Piątek DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 1. + Franciszek Pytel (21/30)
18:00 1. O radość życia wiecznego dla + Teresy.

2. W int. Eleonory Fister na pamiątkę urodzin, + męża Arnolda oraz ++
Magdaleny i Roberta Sosinka o życie wieczne. 
3. Za ++ Jana i Gintra Bomba, Monikę Jarasz, siostrę, rodziców, teściów,
dziadków i pokrewieństwo, prosząc o radość życia wiecznego. 

22/02/2020 Sobota ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
07:00 1. W int. dziękczynno-błagalnej dla wnuka Tomasza Bramowskiego, z ok.

18  rocz.  ur.,  prosząc  o  Boże  błogosławieństwo,  dary  Ducha  Świętego,
pomyślność w nauce, dobre wybory życiowych oraz opiekę MB w każdym
dniu.
2. + Franciszek Pytel (22/30)

18:00 1. Dziękczynno-błagalna w int. wnuka Thomasa Bramowskiego, z prośbą o
dar zdrowia, Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu oraz o opiekę MB
dla jubilata i całej rodziny. 
2. Za + Gerharda Pyka o radość życia wiecznego. 
3. Za + Helenę Dudek w 30 dzień po śmierci, o radość życia wiecznego. 

23/02/2020 Niedziela VII NIEDZIELA ZWYKŁA 
09:00 1. Za żyjących i zmarłych Parafian. 

2. W int. Magdaleny i Romana Kierok z ok. diamentowych godów (60 r.
ślubu)  z  podziękowaniem za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  dalszą  opiekę
Bożą, zdrowie i potrzebne łaski w każdym dniu. 

11:00 + Pytel (23/30)
15:30 Nieszpory niedzielne
16:00 Za  +  Józefa  Kasiuk  w  1  r.  śm.,  ++  rodziców  z  obu  stron,  oraz  ++

rodzeństwo o radość życia wiecznego w niebie. 


