
 

 

Porządek intencji 19 - 26 kwietnia 2020 
Niedziela 19 kwietnia 2020 II Niedziela Wielkanocna 

09:30 1) W intencji małżonków Elżbiety i Jan Bitterów z okazji 50. rocznicy ślubu, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie 
i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny. (TD) 

2) W intencji małżonków Elżbiety i Jana z okazji kolejnej rocznicy ślubu, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, 
dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Jubilatów i całej rodziny.  

3) Za + męża Rudolfa Markulak w 15. rocznicę śmierci, ++ rodziców, braci z obu stron, 
++ z rodzin Koźmińczuk, Markulak, Polaczek, krewnych Stopa, Bronek, Rybak, Damek 
i dusze czyśćcowe. 

4) Za + Janinę Gąsiorek  w 1. rocznicę śmierci. 
17:30 1) W intencji Bożeny Spandel z okazji 50. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla 
Jubilatki i całej rodziny. (TD) 

2) Do Najświętszego Serca Pana Jezusa, przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w intencji Stanisławy Pawlas z okazji 82 rocznicy urodzin oraz 
Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny.(TD) 

3) Za + Janusza Maciejczaka  w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców Jana i Zofię, ++ teściów 
Jana i Stanisławę oraz ++ z pokrewieństwa.  

4) Za ++ rodziców Edwarda i Dorotę Kolonko, ++ teściów, + Zbigniewa Kowalskiego oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące. 

Poniedziałek 20 kwietnia 2020 

07:00 Za ++ syna Jana Mazurek, + męża oraz ++ pokrewieństwo z rodziny Mazurek i Lenik. 
08:00 Za + matkę Martę Krzyżewską w 9. rocznicę śmierci oraz + ojca Bogdana Krzyżewskiego 

w 2. rocznicę śmierci (od syna Mirosława z rodziną) 
18:00 1) W intencji Agaty z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane 

łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Jubilatki 
i całej rodziny. 

2) Za + Zdzisława Musielaka  w 1. rocznicę śmierci. 

Wtorek 21 kwietnia 2020 
07:00 Za + matkę Marię Bartnik w 20. rocznicę śmierci i + siostrzenicę Dominikę (od córki 

Bożeny z rodziną). 
08:00 Za + męża Tadeusza Jaworskiego w 7. rocznicę śmierci,  jego ++ rodziców Zofię, Janinę 

i Stanisława, ++ rodziców Bronisławę i Józefa Czaja, ++ Sławomira Kwiecień 
i Władysława Błaszczaka oraz Ludwikę i Stanisława Kowalczyk i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

18:00 1) Za + Edwarda Sowę we wspomnienie urodzin oraz ++ z rodziny. 
2) Za + męża Ewalda Hałacza, + teściową Emilię Hałacz, ++ szwagrów Józefa, Henryka, 

Stefana i za ++ matkę Annę Wujak. 
Środa 22 kwietnia 2020 

07:00 Za ++ Albinę i Jana Malcharczyk oraz ++ z pokrewieństwa. 
08:00 Za ++ Antoninę, Józefa, Franciszkę, Bolesława, Teodorę, Salomeę, Leona Kapica oraz 

Anielę i Stanisława Ferens. 



 

 

18:00 1) Ku czci Trójcy Przenajświętszej przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencji Lucyny 
z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie duszy 
i ciała, głęboką wiarę, nadzieję i miłość oraz dary i owoce Ducha Świętego. 

2) Za + rodziców Annę i Władysława Dubiel, +  brata Władysława i ++ z rodziny. 

Czwartek 23 kwietnia 2020 Św. WOJCIECHA 
07:00 Za + matkę Stanisławę Rzeszutko w 5. rocznicę śmierci. 
08:00 Za ++ rodziców: Mariannę i Stanisława Adamczuk oraz Stanisławę i Stanisława 

Kosarskich, ++ siostrę Lucynę, szwagra Adolfa oraz Małgorzatę i Zbigniewa Kaszuba, 
+ bratową Danutę Kosarską i brata Kazimierza Kosarskiego. 

18:00 1) W intencji Magdaleny Wereszczak z okazji kolejnej rocznicy urodzin, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie 
i dary Ducha Świętego dla Jubilatki i całej rodziny. 

 2) Za + męża Józefa Fica w 4. rocznicę śmierci. 

Piątek 24 kwietnia 2020 
07:00 Za + córkę Malwinę Smędzik we wspomnienie urodzin i 7. rocznicę śmierci 

(od rodziców i siostry) 
08:00 Za + męża Józefa Weber w 8. rocznicę śmierci oraz + córkę Ewelinę. 
18:00 1) Za + Stanisława Maruszkę, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 2) Za + Różę Wawrzaszek  w 1. rocznicę śmierci. 

Sobota 25 kwietnia 2020 św. Marka   
07:00 W intencji Artura Rurarza z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski 

i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny (od taty 
z rodziną) 

08:00 Za + Macieja Kapę w 1. rocznicę śmierci, + matkę Stanisławę w 26. rocznicę śmierci 
i ojca Stanisława Kuczyńskich, ++ rodziców Marię, Mariannę i Stefana Kapa. 

18:00 1) W intencji Alicji Tardawy z okazji 50. rocznicy urodzin oraz 28. rocznicy zawarcia 
związku małżeńskiego, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla całej rodziny.(TD) 

 Za + żonę Mirianę Szymczyk w 16. rocznicę śmierci, + brata Wiesława i ++ rodziców 
i teściów (od męża i córek) 

Niedziela 26 kwietnia 2020 III Niedziela Wielkanocna 
07:30 W intencji Jadwigi z okazji 65. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski 

i prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.(TD) 
09:30 Za + Otylię Mosiej w 1. rocznicę śmierci, + jej męża Antoniego, ++ synów, synową 

i zięcia oraz ++ z pokrewieństwa. 
11:00 W intencji małżonków Marianny i Bruno Jankowskich z okazji 50. rocznicy ślubu oraz 

76. rocznicy urodzin małżonków, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 
o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i rodziny. (TD) 

12:30 Msza z udzielaniem sakramentu Chrztu Świętego i błogosławieństwem rocznych dzieci. 
17:30 W intencji małżonków  Janiny i Mariana Czyż z okazji 45. rocznicy ślubu, 

z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie 
i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny. (TD) 

19:00 Za + Jerzego Zemłę w 1. rocznicę śmierci. 

 


