
INTENCJE MSZALNE 23 – 30 PAŹDZIERNIKA AD 2022 

Niedziela 
23.10.2022 

30. niedziela 
zwykła 

Niedziela 
Misyjna 

7:30 Dziękczynna za dar miłości małżeńskiej, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Elżbiety i Leszka, z okazji 
50. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa, oraz 
o błogosławieństwo dla całej rodziny. 

9:15 Dziękczynna za dar miłości małżeńskiej, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Janiny i Mieczysława 
Smolarków, z okazji 50. rocznicy zawarcia sakramentu 
małżeństwa, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny. 

11:00 Za ++ ojca Stanisława Zimnego w dniu urodzin, matkę Wandę, 
brata Jana, babcię Agnieszkę w rocznicę śmierci, pokrewieństwo 
i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

17:00 Nabożeństwo różańcowe. 

18:00 Dziękczynna za dar miłości małżeńskiej i wszystkie otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo, 
w intencji Elżbiety i Grzegorza Milczów, w 35. rocznicę zawarcia 
sakramentu małżeństwa. 

Poniedziałek 
24.10.2022 

7:00 Za ++ ojca Bolesława Bujoka, jego rodziców i rodzeństwo. 

18:00 Za + Tomasza Czajora w 1. rocznicę śmierci. 

18:00 Za + Sylwestra Dworczaka, w 1. rocznicę śmierci. 

Wtorek 
25.10.2022 

7:00 O rychły i bezpieczny remont naszego kościoła. 

16:30 Msza św. szkolna:  

18:00 Za ++ rodziców Krystynę i Gerarda oraz siostrę Danutę. 

Środa 
26.10.2022 

7:00 
 

18:00 W intencjach próśb i dziękczynień zanoszonych za 
wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Czwartek 
27.10.2022 

7:00 Za ++ rodziców Jana i Mariannę, Władysława i Walerię oraz ++ 
z rodzin Kurzawów i Frączków. 

18:00 W intencji Joanny i Dawida Kęsych, w 10. rocznicę ślubu oraz 
w intencji syna Michała, z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej. 

18:00 Za + matkę Krystynę Werner w 9. rocznicę śmierci. 



Piątek 
28.10.2022 

św. św. Szymona 
i Judy Tadeusza 

7:00 W intencji Parafian. 
 

Dziękczynna, w intencji Bernadety z okazji urodzin. 

18:00 Za + męża i ojca Ryszarda Sygudę w 5. rocznicę śmierci. 

Sobota 
29.10.2022 

8:00 Za + Damiana Kamińskiego. 

18:00 Za ++ męża Józefa Wyleżoła, jego rodziców, siostry i braci, 
Czesława i Cecylię Jędrasików, braci i bratowe oraz za dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

18:00 Za ++ Henryka Strychalskiego w 4. rocznicę śmierci 
i pokrewieństwo Strychalskich i Nizińskich. 

Niedziela 
30.10.2022 

31. niedziela 
zwykła 

7:30 Za ++ Zofię i Bronisława Zanderów. 

9:15 Dziękczynna za dar miłości małżeńskiej i wszystkie otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo, 
w intencji Iwony i Dariusza Zarzeckich, z okazji 40. rocznicy 
zawarcia sakramentu małżeństwa. 

11:00 W intencji Rodzin naszej parafii. 

17:00 Nabożeństwo różańcowe. 

18:00 Za ++ Artura Kąkolewskiego w 1. rocznicę śmierci, oraz brata 
Włodzimierza i ojca Romana. 

 


