
Intencje mszalne: 27 czerwca – 3 lipca 2022  

Dzień tygodnia Godz. Intencja Celebrans 

Poniedziałek 
27.06. 

1700 + Jan Kuropatwa z okazji dnia ojca i imienin od córki Anny 
z rodziną.   
(poza par.) + Szymon Kostecki (37/107);      
(poza par.) + Kazimierz Kiełbasa (57/79); 
(poza par.) + Władysław (on) Galas (1/17); 

 
 
 
x. Marek Kordecki 
x. Grzegorz Wójcik 
x. Sylwester 

Wtorek 
28.06. 

 

700 + Eugeniusz Żaba w 2 rocznicę śmierci.                   
(poza par.) + Szymon Kostecki (38/107);  
(poza par.) + Kazimierz Kiełbasa (58/79);  
(poza par.) + Władysław (on) Galas (2/17); 

 
 
x. Marek Kordecki 
x. Grzegorz Wójcik 
x. Sylwester  

Uroczystość 
Apostołów 
Św. Piotra i 

Pawła 
Środa 
29.06. 

  

1700 - Za dobrodziejów i ofiarodawców Sanktuarium; 
- W intencji rodzin w naszej Ojczyźnie, diecezji i parafii; 
- W intencji Bogu wiadomej (1); 
- W intencji rodzin, przyjmujących obraz i relikwie św. Jana Pawła II 
o potrzebne łaski, jedność i błogosławione owoce peregrynacji; 
- O Boże zmiłowanie nad światem i ustanie pandemii koronawirusa 
w Polsce i na całym świecie (2); 
- Aby się objawiła Chwała Boża w życiu i posłudze ks. Bp Artura (8);  
- O potrzebne łaski w pokonywaniu nałogu, uzdrowienie dla 
Grzegorza i potrzebne łaski i uzdrowienie fizyczne i duchowe dla 
Katarzyny (3); 
- O dar potomstwa dla pewnego małżeństwa za przyczyną Matki 
Bożej Bruśnickiej i wstawiennictwem św. Józefa i bł. Karoliny (2); 
- O opiekę MB Bruśnickiej dla Stanisława oraz Bartosza (7); 
- O uzdrowienie z choroby nowotworowej i potrzebne łaski dla 
Stanisława (on) Jędrusiaka (2); 
- O potrzebne łaski dla Rafała i jego rodziny (2); 
- O rozwiązanie spraw trudnych osobistych i zawodowych Bartka 
oraz z prośbą o potrzebne łaski za wstawiennictwem Matki Bożej 
Bruśnickiej i św. Józefa (5);   
- Dziękczynna za łaskę poczęcia, oraz z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Bruśnickiej dla matki i 
dziecka (9/9);  
- O powrót do zdrowia dla Antosia i o potrzebne łaski za 
wstawiennictwem Matki Bożej Bruśnickiej dla całej rodziny (8/9);  
- O powrót do zdrowia, opiekę MB Bruśnickiej i wszelkie potrzebne 
laski dla Stanisława Blicharza (1);   
- O opiekę Matki Bożej Bruśnickiej i powrót do zdrowia dla 
Włodzimierza Woźniaka;  
- O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
Bruśnickiej dla członkiń Róży św. Siostry Faustyny i ich Rodzin (5/9);  
- W intencji Magdaleny Tokarczyk i jej rodziny oraz życzliwych jej 
osób, które spieszą z pomocą w trudnej sytuacji życiowej (4);  
- W intencji Marcela z okazji przyjęcia chrztu świętego i w intencji 
rodziców i rodziców chrzestnych; 
- W intencji ks. Proboszcza Piotra o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, dużo darów Ducha Świętego w posłudze 
kapłańskiej od Członkiń Róży Matki Bożej Fatimskiej;  
- W intencji Pawła Demaja oraz Piotra Demaja z okazji imienin od 
rodziców; 
- W intencji ks. Proboszcza Piotra od rodziny Demajów z okazji 
imienin i urodzin;   

16.00 Adoracja w 
ciszy 
 
16.30 Różaniec, 
Nowenna i Msza 
święta zbiorowa w 
intencjach 
nowennowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- W intencji Bpa Seniora Władysława Bobowskiego z okazji 
imienin;  
 
(poza par.) + Szymon Kostecki (39/107);  
(poza par.) + Kazimierz Kiełbasa (59/79);  
(poza par.) + Władysław (on) Galas (3/17); 

 

 
 
 
 
 
x. Marek Kordecki 
x. Grzegorz Wójcik 
x. Sylwester  

Czwartek 
30.06. 

700 + Czesława (ona) Gryzło (2/15) od Kazimierza Kiełbasy.                   
(poza par.) + Szymon Kostecki (40/107);  
(poza par.) + Kazimierz Kiełbasa (60/79);  
(poza par.) + Władysław (on) Galas (4/17); 

 
 
x. Marek Kordecki 
x. Grzegorz Wójcik 
x. Sylwester  

Piątek 
1.07. 

 

1700 + Dusze w czyśćcu cierpiące;    
+ Za wszystkie ofiary wojny na Ukrainie;       
+ Jadwiga Woźniak (9);  
+ Teofila Peciak (9);                   
++ Zofia i Jan Śmierciak z okazji 64 rocznicy śmierci Jana;  
+ Zofia Gawenda od Anety i Karola Pękalów z rodziną;  
++ Piotr z okazji imienin oraz + Filomena od syna;  
+ Stanisław (on) Klimek od córki Agaty z mężem i dziećmi;  
+ Michał Szczepanik od Zakłady Pogrzebowego Salwation 
z Tuchowa Michała Kopka;  
+ Jan Wrona od sąsiada Wiesława;  
+ Irena Sar od sąsiadów Gąsiorów;  
++ Ludwika (ona) i Antoni Żaba, ++ Jan i Maria Koszyk w 
19 rocznicę śmierci Marii od córki Stanisławy z rodziną;  
++ Jan, Zofia i Władysław Śliwa;  
+ Julia Tokarz;  
++ Władysław (on) Śliwa i + Władysław (on) Słowiński; 
 
(poza par.) + Szymon Kostecki (41/107);  
(poza par.) + Kazimierz Kiełbasa (61/79);  
(poza par.) + Władysław (on) Galas (5/17); 
(poza par.) + Piotr Gawenda (greg. 1);  

I piątek 
 
16.00 Adoracja w 
ciszy i okazja do 
spowiedzi  
 
Msza zbiorowa za 
zmarłych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x. Marek Kordecki  
x. Grzegorz Wójcik 
x. Sylwester  
x. Grzegorz Stochel 

Sobota 
2.07. 

  

 

700 + Czesława (ona) Gryzło (3/15) od Marii i Jana Kiłebasa.                          
(poza par.) + Szymon Kostecki (42/107);  
(poza par.) + Kazimierz Kiełbasa (62/79);  
(poza par.) + Władysław (on) Galas (6/17); 
(poza par.) + Piotr Gawenda (greg. 2);  

I sobota  
8.00 chorzy  
x. Marek Kordecki 
x. Grzegorz Wójcik 
x. Sylwester 
x. Grzegorz Stochel 

1700 + Emilia Muszyńska od syna Wiesława z żoną i dziećmi.  16.30 Adoracja w 
ciszy i spowiedź.   

XIV Niedziela 
Zwykła  
3.07.  

  

700 Za parafian.                          
(poza par.) + Szymon Kostecki (43/107);  
(poza par.) + Kazimierz Kiełbasa (63/79); 
(poza par.) + Piotr Gawenda (greg. 3);  

6.30 Adoracja  
 
x. Marek Kordecki 
x. Grzegorz Wójcik 
x. Grzegorz Stochel 

830 

(Siek.) 
+ Józef (on) Baran od sąsiada Wiktora.   

1000 

(Falk.) 
+ Aleksandra (ona) Śliwa w 5 rocznicę śmierci od wnuczki 
Wioli z rodziną.  

 

1100 + Robert Padoł od rodziców i rodzeństwa.   Nie ma Mszy o 
16.00!  

 

 


