
Intencje mszalne: 19 – 25 października 2020 

Dzień tygodnia Godz. Intencja Celebrans 

Poniedziałek  
19.10. 

700 + Krzysztof Król (4/14) od chrześniaka Jerzego z rodziną.   
(poza par.) + Kacper Olszowski (greg. 10) 
(poza par.) + Wiesław (on) Krawczyk (5/26) 

 
 
 
x. Grzegorz Wójcik 
x. Leszek Lipiński 

1600 + Maria Brończyk (14/34) od Krystyny i Franciszka Żaba.  16.00 Różaniec 
Aspiranci po Mszy 
świętej 

Wtorek 
20.10.  

700 + Krzysztof Król (5/14) od Pauliny i Jana Biskup.   
(poza par.) + Kacper Olszowski (greg. 11) 
(poza par.) + Wiesław (on) Krawczyk (6/26) 

  
 
 
x. Grzegorz Wójcik 
x. Leszek Lipiński 

1600 + Maria Brończyk (15/34) od bratowej Teresy Pyrek.    

Środa 
21.10. 

700 + Krzysztof Król (6/14) od Barbary i Piotra Jamka z 
rodziną.  
(poza par.) + Kacper Olszowski (greg. 12) 
(poza par.) + Wiesław (on) Krawczyk (7/26) 

 
 
 
 
x. Grzegorz Wójcik 
x. Leszek Lipiński 

1600 - Za dobrodziejów i ofiarodawców Sanktuarium;  
- W intencji rodzin w naszej Ojczyźnie, diecezji i parafii;  
- W intencji Bogu wiadomej (3); 
- W intencji rodzin, przyjmujących obraz i relikwie św. Jana 
Pawła II o potrzebne łaski, jedność i błogosławione owoce tego 
czasu peregrynacji;  
- O Boże zmiłowanie nad światem i ustanie pandemii 
koronawirusa w Polsce i na całym świecie (4);  
- O potrzebne łaski w pokonywaniu nałogu oraz o uzdrowienie z 
choroby dla Grzegorza (5); 
- O zdrowie i potrzebne łaski dla Natalii (4);   
- O siłę do walki z nałogiem oraz opamiętanie dla Grzegorza i 
potrzebne łaski dla całej rodziny w tej trudnej sytuacji (9);  
- O dar potomstwa dla pewnego małżeństwa za przyczyną 
Matki Bożej Bruśnickiej i wstawiennictwem bł. Karoliny (3);  
- O uzdrowienie z choroby i powrót do zdrowia dla Grażyny 
(1/9);   
- O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Bruśnickiej dla 
Aleksandry i Stanisława Roczniaków dla ich dziecka Bartosza 
oraz dla rodziców chrzestnych z okazji chrztu świętego; 
- O powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla Włodzimierza (8); 
- O uzdrowienie z choroby nowotworowej i potrzebne łaski dla 
Stanisława (on) Jędrusiaka (4); 
- W pewnej intencji (9/9);  

- W intencji Adama Wiśniewskiego z okazji 40 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i opiekę Matki 
Bożej Bruśnickiej; 
- W intencji Czesława i Anny w 18 rocznicę ślubu i o 
potrzebne łaski dla Magdaleny za wstawiennictwem Matki 
Bożej Bruśnickiej;  
- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla córki i szczęśliwy 
przebieg ciąży w tym trudnym okresie epidemii od rodziców;  
- Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Bruśnickiej 
dla Agaty i Tadeusza Szczepanek z okazji 25 rocznicy ślubu;  

15.30 Adoracja w 
ciszy i spowiedź 
16.00 Różaniec i 
Nowenna 
 
Msza święta 
zbiorowa w 
intencjach 
nowennowych 
 
 



Czwartek  
22.10. 

700 + Krzysztof Król (7/14) od rodziny Szulc.    
(poza par.) + Kacper Olszowski (greg. 13) 
(poza par.) + Wiesław (on) Krawczyk (8/26) 

  
 
 
x. Grzegorz Wójcik 
x. Leszek Lipiński 

1600 + Maria Brończyk (16/34) od Katarzyny i Mateusza 
Lichoń.  

16.00 Różaniec  
LSO po Mszy św.  

Piątek 
23.10. 

700 + Krzysztof Król (8/14) od chrześnicy Moniki Hadała.    
(poza par.) + Kacper Olszowski (greg. 14) 
(poza par.) + Wiesław (on) Krawczyk (9/26) 

 
 
 
x. Grzegorz Wójcik 
x. Leszek Lipiński 

1600 + Dusze w czyśćcu cierpiące;  
+ Ludwika (ona) Szczepanik (1/4) od uczestników 
pogrzebu;       
+ Stanisława (ona) Jamka (25/30) od Małgorzaty 
Bednarz;          
+ Maria Brończyk (17/34) od Barbary i Ryszarda Pyrek;  
+ Anna Banaś (3/9);  
+ Stanisława (ona) od dzieci (5/9); 
+ Waldemar Gomułka od Stanisławy i Aleksandra 
Jurkiewicz z Kąśnej;         
+ Maria Żaba od Marka Łaskawskiego z rodziną;  
+ Stanisława (ona) Szulikowska od syna Grzegorza;  
++ Anna i Antoni (on) Jamka w 32 rocznicę śmierci Anny;  
+++ Jan Kanty, + Emilia, + Genowefa (ona), + Eugeniusz, 
+ Jarosław, + Wiesława (ona), + Marian (on), + 
Genowefa (ona), + Jan, + Waldemar, + Teresa Żaba;   
+ Ryszard Oleksak od szwagra Jacka z rodziną;  
 

15.30 Adoracja i 
możliwość 
spowiedzi  
16.00 Różaniec i  
Msza zbiorowa za 
zmarłych  
 
Po Mszy Schola i 
DSM 
18.00 MGA 
 
19.00 Różaniec 
prowadzony przez 
MGA 

Sobota 
24.10. 

 

700 + Krzysztof Król (9/14) od rodziny Mastalerzy ze 
Spytkowic.    
(poza par.) + Kacper Olszowski (greg. 15) 
(poza par.) + Wiesław (on) Krawczyk (10/26) 

 
 
 
 
x. Grzegorz Wójcik 
x. Leszek Lipiński 

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

15.30 Adoracja w 
ciszy i spowiedź  
16.00 Różaniec 

XXX Niedziela 
Zwykła  
25.10.  

  

700 + Mirosław (on) Waniołek w 12 rocznicę śmierci od 
rodziców i rodzeństwa.  
(poza par.) + Kacper Olszowski (greg. 16) 
(poza par.) + Wiesław (on) Krawczyk (11/26) 

6.30 Adoracja.  
 
 
 
x. Grzegorz Wójcik 
x. Leszek Lipiński 

830 
(Siek.) 

+ Marceli Mordawski (5/9) od sąsiadów Rabsteinów.  

1000 

(Falk.) 
+ Stanisław (on) Nowak od Mieczysława (on) Gucwy.   

1100 Za parafian.  

1500 W intencji Mikołaja Jana Święsa z okazji przyjęcia 
sakramentu chrztu świętego oraz w intencji rodziców, 
brata Marcela i rodziców chrzestnych.    

13.00 Spotkanie 
synodalne  
14.30 Różaniec 

 

 



UWAGA: 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi (strefa żółta 1 osoba na 4m2; strefa czerwona 1 osoba 

na 7m2) od soboty 17.X. w miejscach kultu religijnego na terenie naszej parafii 

może uczestniczyć:  

Bruśnik    (strefa żółta 113 osób)  (strefa czerwona 65 osób) 

Siekierczyna (strefa żółta  30 osób)  (strefa czerwona  17 osób) 

Falkowa  (strefa żółta 37 osób)  (strefa czerwona 21 osób) 

 


