
INTENCJE	  MSZALNE	  	  	  	  	  6-‐11.04.2020	  

PONIEDZIAŁEK	  	  	  6.04	  
6:30	  	  +	  Tadeusz	  Bugaj	  (28)	  	  	  
6:30	  	  O	  błogosławieństwo	  Boże	  i	  opiekę	  Matki	  Bożej	  dla	  Czesławy,	  Mariana,	  Krzysztofa	  i	  Wiktorii	  
7:00	  	  +	  Mieczysław	  Fig	  w	  m-‐c	  po	  pogrzebie	  	  
7:00	  	  ++	  Czesław,	  Zofia	  i	  rodzice	  z	  obojga	  stron	  	  	  
7:30	  	  ++	  Stanisława	  (ona)	  w	  25	  r.	  śm.,	  Ignacy,	  Jerzy	  
7:30	  	  ++	  Bronisława	  (ona)	  Koźma	  w	  5	  r.	  śm.,	  zmarli	  z	  rodziny	  Kaczyńskich	  
	  	  	  
18:30	  	  ++	  Jan	  Luba	  w	  6	  r.	  śm.,	  Honorata	  i	  Stefan	  Sokołowscy	  
18:30	  	  O	  Boże	  błogosławieństwo,	  opiekę	  Matki	  Bożej	  i	  zdrowie	  dla	  Elżbiety	  i	  Zygmunta	  oraz	  całej	  

rodziny	  
WTOREK	  	  	  7.04	  	  
6:30	  	  O	  Boże	  błogosławieństwo,	  zdrowie	  i	  potrzebne	  łaski	  dla	  Agnieszki	  i	  Krzysztofa	  za	  

wstawiennictwem	  Matki	  Bożej	  i	  ich	  patronów	  	  
6:30	  	  Za	  śp.	  zmarłych	  rodziców:	  Leona	  i	  Halinę	  Gończów,	  dziadków:	  Franciszka	  i	  Mariannę,	  Ludwika	  i	  

Zofię	  oraz	  za	  śp.	  Wandę	  o	  życie	  wieczne	  w	  Bogu	  dla	  nich	  
7:00	  	  +	  Tadeusz	  Bugaj	  (29)	  
7:00	  	  ++	  Anna	  i	  Józef	  Krzystyniak,	  Krystyna	  i	  Longin	  Czerwińscy	  
7:30	  	  ++	  Alicja	  Morus	  i	  Zofia	  Kostrzewa	  
7:30	  	  ++	  Edward	  w	  8	  r.	  śm.	  ,	  rodzice,	  teściowie	  i	  zmarli	  z	  rodzin	  z	  obojga	  stron	  
18:30	  	  ++	  Józefa	  (ona)	  Jelińska	  w	  6	  r.	  śm.,	  Leon,	  Stefan	  i	  Emilia	  
18:30	  	  ++	  Maria	  Mielniczek	  w	  23	  r.	  śm.,	  Henryk	  Rusiecki	  w	  1	  r.	  śm.,	  Leokadia	  Wiśniewska,	  Józef	  

Różański,	  Maria	  i	  Romuald	  Rusiecki,	  Emilia,	  Zofia	  i	  Zygmunt	  oraz	  wszyscy	  zmarli	  z	  rodziny	  
Rusieckich	  

ŚRODA	  	  	  8.04	  
6:30	  	  	  O	  opiekę	  Matki	  Bożej	  i	  błogosławieństwo	  Boże	  dla	  Gabrieli	  
6:30	  	  	  +	  Regina	  Richert	  w	  1	  r.	  śm.	  
7:00	  	  	  ++	  Wiktor,	  Józefa	  (ona),	  Sabina	  
7:00	  	  	  ++	  Stanisław	  w	  20	  r.	  śm.,	  Zbigniew,	  Regina	  siostra,	  brat	  i	  rodzice	  z	  obojga	  stron	  	  
7:30	  	  	  ++	  Zygmunt	  Formella	  i	  rodzice	  z	  obojga	  stron	  	  
7:30	  	  	  ++	  Stefania	  i	  zmarli	  z	  rodziny	  
18:30	  	  	  +	  Bronisława	  Leśniewska	  w	  1	  r.	  śm.	  
18:30	  	  	  +	  Tadeusz	  Bugaj	  (30)	  
	  
	  WIELKI	  CZWARTEK	  	  	  9.04	  	  	  	  	  
	  
18:30	  	  	  Msza	  św.	  Wieczerzy	  Pańskiej	  
	  
WIELKI	  PIĄTEK	  	  	  10.04	  	  	  	  	  	  
	  
18:30	  	  Liturgia	  Męki	  Pańskiej	  
	  
	  
	  
	  



WIELKA	  	  SOBOTA	  	  	  	  11.04	  
	  
20:00	  	  	  Liturgia	  Wigilii	  Paschalnej	  
	  
NIEDZIELA	  	  ZMARTWYCHWSTANIA	  	  PAŃSKIEGO	  	  	  	  12.04	  	  	  

GÓRNY	  KOŚCIÓŁ	  
6:00	  	  	  Rezurekcja	  
8:00	  	  	  +	  Fabian	  Pillath	  w	  10	  r.	  śm.	  
9:30	  	  	  ++	  Mieczysław	  Król	  w	  22	  r.	  śm.,	  rodzice	  z	  obojga	  stron,	  bracia	  i	  bratowe	  prosząc	  o	  życie	  

wieczne	  dla	  nich	  
11:00	  	  Za	  parafian	  
12:30	  	  Dziękczynno	  -‐	  przebłagalna	  dla	  dzieci	  i	  wnuków	  o	  łaskę	  darów	  Ducha	  Świętego	  dla	  Pawła	  	  
16:00	  	  +	  Henryk	  Chabowski	  w	  6	  r.	  śm.	  
19:00	  	  ++	  Rodzice:	  Michalina	  i	  Jan	  Kuliccy	  oraz	  rodzice	  obojga	  stron	  

DOLNY	  KOŚCIÓŁ	  
	  
8:00	  	  	  	  	  ++	  Rodzice:	  Marianna	  i	  Czesław	  i	  zmarli	  z	  rodziny	  
9:30	  	  	  	  	  ++	  Irena,	  Henryk	  Wróblewscy	  	  
11:00	  	  	  ++	  Zofia	  Bobke	  w	  16	  r.	  śm.,	  Jan	  Muszyński	  i	  Ewa	  Grzymska	  
12:30	  	  	  ++	  Wojciech	  Wrzeszcz	  w	  14	  r.	  śm.,	  rodzice	  i	  teściowie	  oraz	  Edward	  Niksa	  
	  
	  


