
Intencje mszalne: 21 – 27 września 2020 

Dzień tygodnia Godz. Intencja Celebrans 

Poniedziałek  
21.09. 

700 + Edward Tabiś (20/31) od Katarzyny Olszowskiej.    
(poza par.) + Krzysztof Król (greg. 12) 
(poza par.) + Stanisława (ona) Padoł (greg. 21) 
(poza par.) + Kacper Olszowski (greg. 15) 

 
 
x. Grzegorz Wójcik 
 
x. Leszek Lipiński 
x. Wojciech 
Świderski 

1700 O powrót do zdrowia dla Grażyny.   

Wtorek 
22.09.  

700 + Edward Tabiś (21/31) od brata Floriana z żoną.    
(poza par.) + Krzysztof Król (greg. 13) 
(poza par.) + Stanisława (ona) Padoł (greg. 22) 
(poza par.) + Kacper Olszowski (greg. 16) 

  
 
x. Grzegorz Wójcik 
 
x. Leszek Lipiński 
x. Wojciech 
Świderski 

1700 W intencji Kacpra Gnutka w 7 rocznicę chrztu świętego 
z podziękowaniem i prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Bruśnickiej z 
intencji ojca chrzestnego.  

 

Środa 
23.09.  

700 + Edward Tabiś (22/31) od Anieli i Lucjana Piękoś z 
rodziną.  
(poza par.) + Krzysztof Król (greg. 14) 
(poza par.) + Stanisława (ona) Padoł (greg. 23) 
(poza par.) + Kacper Olszowski (greg. 17) 

 
 
 
 
x. Grzegorz Wójcik 
 
x. Leszek Lipiński 
x. Wojciech 
Świderski 

1700 - Za dobrodziejów i ofiarodawców Sanktuarium;  
- W intencji rodzin w naszej Ojczyźnie, diecezji i parafii;  
- W intencji Bogu wiadomej (8); 
- W intencji rodzin, które przyjmują w tym czasie 
peregrynacji obraz i relikwie św. Jana Pawła II o potrzebne 
łaski, jedność i błogosławione owoce tego czasu;  
- O Boże zmiłowanie nad światem i ustanie pandemii 
koronawirusa w Polsce i na całym świecie (9);  
- O potrzebne łaski w pokonywaniu nałogu oraz o 
uzdrowienie z choroby dla Grzegorza (1); 
- O zdrowie i potrzebne łaski dla Natalii (9);   
- O siłę do walki z nałogiem oraz opamiętanie dla Grzegorza i 
potrzebne łaski dla całej rodziny w tej trudnej sytuacji (5);  
- O potrzebne siły dla Rafała (7);  
- O zdrowie i potrzebne łaski dla Zofii Kania (9);  
- O dar potomstwa dla pewnego małżeństwa za przyczyną 
Matki Bożej Bruśnickiej i wstawiennictwem bł. Karoliny (8);  
- O uzdrowienie z choroby i powrót do zdrowia dla Grażyny 
(6/9);   
- O potrzebne łaski dla Aleksandry i jej dziecka (6); 
- O powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla Włodzimierza (4); 
- O uzdrowienie z choroby nowotworowej i potrzebne łaski 
dla Stanisława (9); 
- W intencji Klaudii o zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie za 
wstawiennictwem Matki Bożej Bruśnickiej (7/9); 
- W intencji s. Moniki o rozeznanie woli Bożej i podjęcie 
decyzji (6/9);  
- W pewnej intencji (5/9);  
- O powrót do zdrowia dla Stanisławy (ona) od dzieci (5/9);  
- Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże 
błogosławieństwo zdrowie i opiekę Matki Bożej Bruśnickiej 
dla Marii i Eugeniusza w 55 rocznicę ślubu z intencji dzieci z 
rodzinami;  

16.00 Adoracja w 
ciszy i spowiedź 
16.30 Nowenna i 
Różaniec 
 
Msza święta 
zbiorowa w 
intencjach 
nowennowych 
 
Po Mszy spotkanie 
aspirantów 



Czwartek  
24.09. 

700 + Edward Tabiś (23/31) od Piotra i Karoliny Mika.   
(poza par.) + Krzysztof Król (greg. 15) 
(poza par.) + Stanisława (ona) Padoł (greg. 24) 
(poza par.) + Kacper Olszowski (greg. 18) 

 
 
x. Grzegorz Wójcik 
 
x. Leszek Lipiński 
x. Wojciech 
Świderski 

1700 O powrót do zdrowia dla Grażyny.  LSO – 17.30 

Piątek 
25.09. 

700 + Stanisława (ona) Kiełbasa.   
(poza par.) + Krzysztof Król (greg. 16) 
(poza par.) + Stanisława (ona) Padoł (greg. 25) 
(poza par.) + Kacper Olszowski (greg. 19) 

 
 
x. Grzegorz Wójcik 
 
x. Leszek Lipiński 
x. Wojciech 
Świderski 

1700 + Ludwika (ona) Szczepanik (20/23);       
+ Stanisława (ona) Jamka (21/30) od Sylwii i Daniela 
Skubisz;        
+ Edward Tabiś (24/31) od koleżanek i kolegów z klasy 
III Gimnazjum wnuka Tomasza;      
+ Maria Brończyk (8/34) od sąsiadki Janiny Gnutek; 
+ Edward Nowak (8/9);  
+ Wiesław (on) Krawczyk (15/22) od Romana Mroza z 
rodziną;     
+ Waldemar Gomułka od Małgorzaty Sarkowicz ze 
Stróżnej;        
+ Maria Żaba od siostry Karoliny z rodziną; 
++ Janina (ona) i + Stanisław (on) Żaba oraz + Maria 
Białas. 
++ Halina i Jan Grzybek w rocznicę śmierci;       

16.00 Adoracja, 
16.30 Różaniec 
możliwość 
spowiedzi  
Msza zbiorowa za 
zmarłych  
 
 
Po Mszy Schola i 
DSM 
19.00 MGA 
 

Sobota 
26.09. 

 

700 W intencji wypominanych w parafii.    
(poza par.) + Krzysztof Król (greg. 17) 
(poza par.) + Stanisława (ona) Padoł (greg. 26) 
(poza par.) + Kacper Olszowski (greg. 20) 

 
 
x. Grzegorz Wójcik 
 
x. Leszek Lipiński 
x. Wojciech 
Świderski 

1700 + Edward Tabiś (25/31) od sąsiada Mieczysława Jamki.   16.00 Adoracja w 
ciszy i spowiedź  
16.30 Różaniec. 

XXVI Niedziela 
Zwykła  
27.09.  

700 ++ Jan i Julia Żywczak.   
(poza par.) + Krzysztof Król (greg. 18) 
(poza par.) + Stanisława (ona) Padoł (greg. 27) 
(poza par.) + Kacper Olszowski (greg. 21) 

6.30 Adoracja.  
 
x. Grzegorz Wójcik 
 
x. Leszek Lipiński 
x. Wojciech 
Świderski 

830 
(Siek.) 

++ Adam i Stanisław (on) Słowik w 6 rocznicę śmierci 
Adama od siostry z rodziną. 

 

1000 

(Falk.) 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej 
Bruśnickiej dla Katarzyny i Grzegorza w 10 rocznicę 
ślubu.  

 

1100 Za parafian.     

1600 ++ Stanisława (ona) Jamka i + Grzegorz Jamka od brata 
Franciszka z żoną Teresą i dziećmi.  

 

 

 


