
 
 

INTENCJE  MSZALNE  NA OBECNY TYDZIEŃ 
 

Poniedziałek 22 V 
g.17 Różaniec w intencji rodzin 

g.1730   +Antoniego Zofię  Kazimierę i Zdzisława  - od córki i siostry z rodziną 

g.18      Nabożeństwo majowe 
g.1830   

 +Aleksandrę Edwarda Woźniak – od rodzeństwa 

g.19      +Lucjana Czesławę Tadeusza Kubik +Mariannę Kazimierza Kubik +Michalinę                                    

             +Władysława Łyżwa – od Doroty Kozłowskiej z rodziną 

          
 Wtorek 23 V 

g.1730   Msza dziękcz- błag  z racji imienin Iwony Półtorak – o Boże błog zdrowie i Bożą opiekę 

g.18
 
    Nabożeństwo majowe 

g.1830    
+Zbigniewa Celskiego  

g.19     +Wiesławę Niciejewską – od córek z rodzinami 

      Spotkanie Odnowy w Duchu św.         
Środa 24 V 

g.17
 
  Adoracja Eucharystyczna 

g.1730  
+Stanisława Jańca i jego zmarłych rodziców – od rodziny 

g.18
  
   Nabożeństwo majowe 

g.1830
  +Mariannę Władysława Domańskich – od córki Janiny                                                                                                                          

g.19     +Franciszka kowalika – z tacy pogrzeb. 

 

Czwartek 25 V 
g.1730    +Joannę Władysława Gawryś Wandę Wacława Fijałkowskich – od rodziny 

g.18     Nabożeństwo majowe                                                                                                                                               

g.1830  
+Zbigniewa Celskiego – od pracowników Przedszkola Skarżysko Kośc. 

g.19    +Waldemara Kowalika – z tacy pogrzeb. 

 

 Piątek  26 V. 

g.1730    O Boże błog , zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary Stróżyk z racji dnia matki  

g.18     Nabożeństwo majowe 
g.1830

  +Bożenę Ubysz 2 rś. – od męża i dzieci z rodzinami 

g.19    +Halinę Matynia – od męża Grzegorza 

                                                                                                                                                   
                                                                            Sobota 27  V  
g.17 chrzest 

g.1730    I +Włodzimierza Grabowskiego 30 dz. po śmierci – z tacy pogrzeb. 

            II +Pelagię piętak 1 rś. – od syna Leszka z żoną 

g.18       Nabożeństwo majowe  
g.1830 

  O Boże błog , zdrowie i potrzebne łaski dla Joanny Sarzyńskiej z racji imienin – od Ap. M. 

g.19     +Waldemara Kowalika – od syna Łukasza z rodziną 

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha św. 

 
                                                                         Niedziela 28 V 
g.7       O zdrowie , Boże błog i szczęśliwą operację dla Józefa Cieloch - od żony i dzieci 

g.9       +Adama Czesława Władysława Balbinę Błach +Zofię Franciszka Kromer – od rodziny 
g.10 30  

+Teresę Mariana Stefańskich i ich zmarłych rodziców – od córki z rodziną 
g.12      za parafian  
g.17      Nabożeństwo majowe 

g.1730   +Natalię Zenona Ziółkowskich +Janinę Eugeniusza Gibas – od dzieci 
            
                                                     
Na Msze św. prosimy przychodzić przynajmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną 


