INTENCJE MSZALNE
Od 5.08. do 11.08.2019 roku

PONIEDZIAŁEK 5.08.2019r.
6:30 (filia) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Uzdrowienie
Chorych i św. Kamila z prośba o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego
i wszystkie potrzebne łaski dla ojca Mariusza Banaszka w dniu urodzin.
7:30 Za wstawiennictwem Matki Bożej Opiekunki Rodzin i św. Józefa
z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Katarzyny i Krzysztofa z okazji rocznicy
zawarcia sakramentu małżeństwa z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo
Boże i opiekę Anioła Stróża dla dzieci.
18:00 1/ O dar nieba dla +Aleksandry Różyckiej w 1. rocznicę śmierci.
2/ Do Miłosierdzia Bożego o dar wiecznego szczęścia dla +męża i ojca Ewalda
w 7. rocznicę śmierci, ++rodziców, siostrę, braci, szwagrów, wujka, dziadków
z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK 6.08.2019r. Święto Przemienienia Pańskiego
6:30 (filia) Do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla +męża, ojca i dziadka Józefa
Odziomka w kolejną rocznicę śmierci, ++rodziców Emilii i Anzelma, brata Józefa,
za ++teściów Adelę i Stanisława, ++rodzeństwo, ++Marię i Renato Barbierato, ++z
obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące oraz w pewnej intencji.
7:30 Do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia i radość życia wiecznego dla
++rodziców Wandy i Stanisława, braci Henryka, Edmunda i Tadeusza, bratowej
Czesławy Rybakowskich, ++teściów Heleny i Ryszarda Misz i dusze w czyśćcu
cierpiące.
18:00 1/ Za +brata Grzegorza Ziob w 1. rocznicę śmierci i ++rodziców Krystynę
i Rudolfa.
2/ Za +Aleksandrę Churas w kolejną rocznicę śmierci i +Eugeniusza Churas.
3/ O wieczną szczęśliwość i dar nieba dla +mamy Zofii Gordon w 1. rocznicę
śmierci – intencja ofiarowana od syna z rodziną.
ŚRODA 7.08.2019r.
6:30 (filia) Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Częstochowskiej w intencji Kościoła
św., kapłanów. o nawrócenie grzeszników, i za dusze w czyśćcu cierpiące.
7:30 Msza św. wieczysta za dobrodziejów i w intencjach polecanych
17:30 (filia) Nowenna ku czci Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
18:00 1/ Ku czci Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w intencjach polecanych
(filia) 2/ Za +mamę Ewę Orczak w rocznicę śmierci, jej ++mężów Juliana i Antoniego,
+ojca Bronisława Stolarz, +matkę Genowefę i brata Janusza.
CZWARTEK 8.08.2019r. Wspomnienie św. Dominika, prezbitera
6:30 (filia) O Boże Miłosierdzie i dar nieba dla ++dziadków Alfonsa i Gertrudy.
7:30 Za +Różę Malcher w 30 dni po śmierci, ++z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
18:00 1/ Za +mamę Martę Furman w 2. rocznicę śmierci, ++ojca Zygmunta, brata
Bogdana oraz ++dziadków z obu stron o Miłosierdzie Boże i dar nieba.
2/ Za +męża i ojca Bogdana Rogaczewskiego, ++rodziców z obu stron.

PIĄTEK 9.08.2019r. Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy
i męczennicy, patronki Europy.

6:30

(filia) Do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych i św. Kamila z prośbą o dar
uzdrowienia dla Janiny Wydra.
7:30 Za śp. Helenę Koźlik jako pamiątka urodzin, jej ++rodziców i rodzeństwo.
18:00 1/ Za +męża Axela Mühmelt w 10 – tą rocznicę śmierci, jego ++rodziców,
teściów, ++z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2/ Do Miłosierdzia Bożego za +Mieczysława Dworniczek w 10 – tą rocznicę
śmierci, jego ++rodziców Marię i Jana Lukas, ++Amalię i Henryka Gaida, ++z
pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA 10.08.2019r. Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
6:30 (filia) Do Bożego Miłosierdzia o dar nieba dla +ojca Ludwika Panchyrz, +mamy
Rity, +babci Róży Umlauf, ++teściów Hildegardy i Augustyna Skandy oraz +wujka
Jana Marczyk.
7:30 Do Miłosierdzia Bożego o dar wiecznej szczęśliwości dla +siostry i cioci Marii
Reichel – Urbańskiej jako pamiątka urodzin.
17:30 Różaniec
18:00 1/ Do Bożej Opatrzności, Matki Bożej Uzdrowienie Chorych i św. Kamila, jako
podziękowanie za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą,
zdrowie i Boże błogosławieństwo na każdy dzień dla Jadwigi Chorzępa z okazji
85 – tych urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla synów Leszka
i Zbigniewa i wnuczek Laury i Mileny. TE DEUM
2/ O Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża, dary Ducha Świętego
i zdrowie dla Jakuba Ochman w 10 – tą rocznicę urodzin oraz o Boże
błogosławieństwo dla siostry Hani i rodziców.
NIEDZIELA 11.08.2019r. XIX Niedziela zwykła
6:00 (filia) Za żyjących i zmarłych Parafian
7:30 Za +Alinę Muszyńską jako pamiątka 90 – tych urodzin o dar nieba - intencja
ofiarowana od współlokatorów z Alei Kwiatów 1.
9:00 (filia) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 1/ Do Bożej Opatrzności, Matki Bożej Uzdrowienie Chorych i św. Kamila, jako
podziękowanie za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą,
zdrowie i Boże błogosławieństwo na każdy dzień dla Zygmunta Żmudy z okazji
85 – tych urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla żony Heleny i córki
z rodziną. TE DEUM
2/ Do Miłości Miłosiernej i Najświętszego Serca Pana Jezusa z prośbą
o błogosławieństwo, potrzebne łaski, szczęśliwą godzinę śmierci dla Teresy
Kocybik z okazji 89 – tej rocznicy urodzin oraz o łaskę nawrócenia dla
niewierzącego Morisa.
12:00 Za Róże Różańcowe Rodziców z prośbą o dalszy rozwój oraz o Boże
błogosławieństwo i opiekę św. Dominika dla dzieci objętych tą modlitwą i dla ich
rodzin.
14:00 W intencji rocznych dzieci Piotra Gotowski i Franciszka Machaj ich rodziców
i rodziców chrzestnych oraz za Igora Kulisz, który przyjmie sakrament chrztu
świętego.
17:00 O dar nieba i Miłosierdzie Boże dla +męża, ojca i dziadka Bronisława Gajda w 15 –
tą rocznicę śmierci, ++rodziców i teściów, ++siostrę, szwagrów, zięciów i ++z
pokrewieństwa Gancarek i Gajda.

