
INTENCJE MSZALNE 4 – 11 WRZEŚNIA AD 2022 

Niedziela 
04.09.2022 

23. niedziela 
zwykła 

7:30 W intencji członków Żywego Różańca i Apostolstwa 
Dobrej Śmierci. 

9:15 W intencji działkowiczów R.O.D. „Wypoczynek” - 
z okazji 90. rocznicy powstania oraz R.O.D. „Jutrzenka”. 

11:00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za wszystkie 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, Boże 
błogosławieństwo i opiekę na dalsze lata w intencji 
Marceliny i Janusza Koszczolów z okazji 30. rocznicy 
ślubu, o Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami 
oraz o dar nieba dla ++ rodziców. 

17:00 Nieszpory niedzielne. 

18:00 Za ++ ojca Jana Kubisia i pokrewieństwo. 

Poniedziałek 
05.09.2022 

7:00 W intencji Parafian. 

18:00 Za + Jana Stępnia – od sąsiadów z ul. Worpie 29. 

Wtorek 
06.09.2022 

7:00 O rychły, bezpieczny i pomyślny remont naszego 
kościoła. 

16:30 Msza św. szkolna: Za + Zofię Zander – od sąsiadów z ul. 
Konstytucji 73. 

18:00 Za + Jerzego Klimczyka w 20. rocznicę śmierci. 

Środa 
07.09.2022 

7:00 W intencjach próśb i dziękczynień zanoszonych za 
wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

18:00 Za ++ ojca i dziadka Michała Trojnara w kolejną rocznicę 
śmierci, jego rodziców i braci oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

Czwartek 
08.09.2022 

Narodzenie 
NMP 

7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

18:00 1. Za ++ syna Wojciecha Fitlera w rocznicę śmierci, 
matkę Urszulę Niedziałkowską i rodzeństwo. 

 

2. Za + męża Józefa Owcarza w dniu urodzin. 

7:00 W intencji Parafian. 



Piątek 
09.09.2022 

18:00 Za + męża i ojca Edwarda w rocznicę śmierci , za ++ 
rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

Sobota 
10.09.2022 

8:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

18:000 1. Dziękczynna za dar życia i wszystkie otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo, 
w intencji Marii Ulman z okazji 77. rocznicy urodzin. 

 

2. Za ++ rodziców Zofię i Helmuta Ryglów, brata 
Bernarda, z rodzin Ryglów, Michalików, Szymeczyków, 
Paprotnych i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Niedziela 
11.09.2022 

24. niedziela 
zwykła 

7:30 Za ++ teściów Stefanię i Jana Kosiorków i dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

9:15 W intencji Wojciecha z okazji urodzin – 
z podziękowaniem za dar życia i prośbą o wszelkie 
potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo w rodzinie. 

11:00 1. Dziękczynna, w 20. rocznicę założenia Wspólnoty 
Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego, za wszystkich 
członków, sympatyków, siostry Służebniczki, 
z prośbą o błogosławieństwo Boże, rozwój duchowy 
i liczebny oraz za ++ członków naszej Wspólnoty. 

2. W intencji dzieci rocznych: Antoniego Bożka. 

17:00 Nieszpory niedzielne. 

18:00 Dziękczynna za dar życia i wszystkie otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo, 
w intencji Marcela Wieczorka, z okazji 30. rocznicy 
urodzin. 

 


