INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
15.05.05-22.05.2022
V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 15.05.2022
9.00
1. Za + Stanisława Fiuk na pamiątkę urodzin oraz za ++ z rodzin Fiuk i Jaeger.
2. W intencji rodzin Zabiegała i Witek, prosząc o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę
aniołów stróżów.
11.00
1. Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Piekarskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalszą opiekę, Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anieli i Romana z okazji 60 rocznicy ślubu
oraz rocznicy urodzin Anieli oraz o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
2. W intencji żyjących i zmarłych Para an.
15.30 Nabożeństwo Majowe
16.00
1. Msze Majowe (15/31)
2. Za + Gertrudę Guzenda na pamiątkę urodzin, za + męża Waleriana, ++ rodziców, teściów,
pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK, 16.05.2022 – Święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Gliwicach
7.00
1. W int. Beaty i Andrzeja Żółtek w 30 rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo.
2. Msze majowe (16/31)
18.00
1. W intencji osób przyjmujących sakrament bierzmowania, świadków i rodzin o pełnię darów Ducha
Świętego w ich życiu.
2. Aby Duch Święty wzbudził w wielu młodych katolikach głębokie pragnienie poświęcenia życia głoszeniu
Ewangelii całemu światu.
3. Za ++ Joannę, Piotra, Aleksandra, Stefanię Peszko, Stanisławę i Zygmunta Wójcików, Jerzego Ciepał
oraz za + Wacława Smolik.
WTOREK, 17.05.2022 – Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski.
7.00
1. Za + teściów Luizę i Augustyna oraz za ++ synów prosząc o radość życia wiecznego.
2. Msze majowe (17/31)
18.00
1. Za + Piotra Skop w 21 r. śm., + ojca Jana, + mamę Gertrudę oraz + brata Andrzeja Skop.
2. W int. Beaty i Milana Miękota, prosząc o potrzebne łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary i światło
Ducha Świętego dla całej ich rodziny oraz o dobre przygotowanie i przyjęcie Pana Jezusa w Eucharystii dla
Milana.
ŚRODA, 18.05.2022 – Dzień powszedni.
7.00
1. Do Bożej Opatrzności, z podziękowanie za zdaną maturę, prosząc o dary Ducha Świętego, zdrowie i
opiekę Matki Bożej.
2. Msze majowe (18/31)
18.00
1. W intencji Krystyny i Antoniego z okazji 43 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za + Wacława Porzucek, na pamiątkę 90 urodzin oraz za ++ Jadwigę, Józefę i Stefana.
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CZWARTEK, 19.05.2022 – Dzień powszedni.
7.00
1. Za + Fryderyka Kostka na pamiątkę urodzin oraz za ++ rodziców z obu stron, prosząc o radość życia
wiecznego.
2. Msze majowe (19/31)
18.00
1. Za + Henryka Miera prosząc o radość życia wiecznego.
2. Za + Różę Wybraniec prosząc o radość życia wiecznego.
PIĄTEK, 20.05.2022 – Dzień powszedni.
7.00
1. Za + rodziców Stanisławę i Antoniego Kretko w kolejną rocznicę śmierci, + męża Czesława, ++ teściów i
++ z pokrewieństwa.
2. Msze majowe (20/31)
18.00
1. Za + Pawła Pyka, ++ rodziców z obu stron, + brata Tadeusza oraz za ++ synową Joannę prosząc o
radość życia wiecznego.
2. Za + Stanisławę, + męża Edwarda, ++ rodziców Jana i Julię, ++ siostry Marię i Michalinę oraz ++ z
rodziny.
SOBOTA, 21.05.2022 – Wsp. Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika.
7.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu
7.30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
8.00
1. W int. Józefa z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalszą opiekę, zdrowie i
Boże błogosławieństwo.
2. Msze majowe (21/31)
12.00
1. W intencji uczestników Spotkań Misyjnych ze św. Małgorzatą.
18.00
1. W int. Urszuli i Andrzeja Sowa z okazji 41 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego oraz potrzebne łaski dla całej
rodziny.
2. W int. Franciszki Niedbałka z okazji 1 rocznicy urodzin, oraz za jej rodziców i chrzestnych prosząc o
potrzebne łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę Matki Najświętszej.
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 22.05.2022
9.00
1. W int. Marii z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, prosząc o Boże
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej.
11.00
1. W intencji żony, Haliny Potempa z okazji 65 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę Maryi – intencja od męża Waltera.
2. W intencji żyjących i zmarłych Para an.
15.30 Nabożeństwo majowe.
16.00
1. Msze majowe (22/31)
2. Za + Teresą Famuła w 6 rocznicę śmierci, + męża Wernera, + dzieci Sabinę, Piotra i Waldemara oraz za
++ z rodzin Famuła, Karp i Kania.

Nabożeństwa majowe w dni powszednie o godzinie 17.30, w niedziele o 15.30.
Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji pokoju na Ukrainie w dni powszednie po Mszy wieczornej, w
niedziele po każdej Mszy św.
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