
 

 

Porządek intencji 14 - 21 czerwca 2020 
 

Niedziela 14 czerwca 2020 XI Niedziela Zwykła 

Kolekta na potrzeby parafii 

07:30 Za + żonę Bożenę Piątkowską w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców. 

09:30 W intencji małżonków Marii i Antoniego Leśko z okazji 45. rocznicy ślubu oraz z okazji 

kolejnej rocznicy urodzin Antoniego z podziękowaniem za wspólnie przeżyta lata 

i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Bożą dla 

Jubilatów i całej rodziny. (TD) 

11:00 W intencji katechetów oraz emerytowanych katechetów naszej parafii 

z podziękowaniem za kończący się rok szkolny i z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i łaski na czas wakacyjnego wypoczynku. 

12:30 Msza z udzielaniem sakramentu Chrztu Świętego i błogosławieństwem rocznych dzieci. 

17:00 Nieszpory niedzielne. 

17:30 Za + Marię Spyrka w 5. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Juchnik. 

19:00 Za + Julię, Antoninę, Franciszka i Kazimierza Plichta, ++ Romana i Tadeusza Zalewskich, 

++ Aleksandrę, Edwarda i Tadeusza Mijas. 

Poniedziałek 15 czerwca 2020 

07:00 Za ++ żonę Teresę i syna Artura w kolejne rocznice śmierci oraz ++ z rodziny. 

08:00 Za + męża Jana Markowicza w 3. rocznicę śmierci, ++ rodziców Anielę i Mariana Kujawa 

oraz ++ Halinę, Annę i Mariana. 

18:00 1) Za + siostrę Genowefę Kozioł w 1. rocznicę śmierci, + siostrę Reginę, + jej męża 

Waldemara oraz ++ rodziców Stanisława i Marię i dusze czyśćcowe. 

2) Za + Henryka Choczaj, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Wtorek 16 czerwca 2020 

07:00 Za ++ Augustyna i Genowefę Sobik, ++ braci: Stanisława i Dominika oraz ++ z rodzin Fizia 

i Łach. 

08:00 Za + syna Marcina w 16. rocznicę śmierci, + brata Mieczysława oraz ++ rodziców z obu 

stron. 

18:00 1) Za + męża Ernesta, + Lucjana, ++ rodziców, ++ rodzeństwo i ++ z rodziny Siejok, 

Lindner i Gdak. 

 2) Za + męża Janusza w 11. rocznicę śmierci, ++ siostry, ++ rodziców i teściów oraz ++ z 

pokrewieństwa. 

Środa 17 czerwca 2020 św. Brata Alberta 

07:00 Za + córkę Dorotę, ++ rodziców: Hanusek, Kaczkowski, Kania, Kuś i Michalik. 

08:00 Za ++ rodziców Antoniego i Luizę Wawreczko, ++ Klarę Wawreczko, Zofię Kawa, ++ Jana 

i  Matyldę Molitor, ++ rodziców chrzestnych, ++ z pokrewieństwa oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

18:00 1) Za + Kamila Kidonia w 1. rocznicę śmierci (od mamy i brata, Pauli z mężem, babci 

Wandy, siostry Basi, Bożeny i Krysi). 

 2) Za + Herberta Mrozka w 1. rocznicę śmierci. 

 



 

 

Czwartek 18 czerwca 2020 

07:00 Za + Wiesława Majewskiego w rocznicę śmierci. 
08:00 Za + męża Mieczysława Nowaka w 1. rocznicę śmierci. 
18:00 1) Za + męża Jerzego Błaszczyka we wspomnienie urodzin oraz ++ z rodziny z obu stron. 
 2) Za + Zofię Bółkowską w 1. rocznicę śmierci. 

Piątek 19 czerwca 2020 NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
07:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Emila Krupa, + Teresę Krupa, ++ szwagrów Jana i Feliksa oraz 

++ dziadków z obu stron. 
08:00 W intencji ojczyzny. 
18:00 1) Za + Krzysztofa Sładka w 1. rocznicę śmierci (od koleżanek i kolegów z klasy). 
 2) Za + Damiana Stępniaka w 1. rocznicę śmierci. 

Sobota 20 czerwca 2020 Niepokalanego Serca NMP 
07:00 Za + męża Edwarda Bekasa, ++ teściów Ludwikę i Jana, ++ rodziców Helenę i Stanisława 

Drożdzaków, + brata Józefa oraz + szwagra Józefa 
08:00 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi w intencji Kamila 

i Mileny z okazji kolejnej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane 
łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie oraz opiekę 
Matki Bożej. 

14:00 Ślub: Natalia Król - Bizoń Jakub 
18:00 1) W intencji Elżbiety z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski 

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

2) Za + męża Romana Mańkowskiego w 1. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i teściów. 

Niedziela 21 czerwca 2020 XII Niedziela Zwykła 
Kolekta na potrzeby parafii 

07:30 W intencji syna Jana Zubala z okazji 18. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego 
i wszelkie łaski potrzebne w dorosłym życiu. 

09:30 W intencji Jana Staniszewskiego z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski 
i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny. 

11:00 1) W intencji małżonków Moniki i Marcina Lasoń z okazji 15. rocznicy ślubu, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie 
i dary Ducha Świętego dla Jubilatów i synka Kacperka. (od rodziców) 

2) Za + matkę Stanisławę Solarz w 12. rocznicę śmierci (od córek) 
12:30 W intencji małżonków Elżbiety i Wiesława Dębskich z okazji 50. rocznicy ślubu, 

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

17:00 Nieszpory niedzielne. 
17:30 W intencji Jana Łuckiego z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane 

łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Jubilata 
i całej rodziny. (TD) 

19:00 W intencji Eugenii Wrońskiej z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego 
oraz opiekę Matki Bożej dla Jubilatki i całej rodziny. (TD) 

 


