
 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  
21 maja 2023 

 
  700- za śp. + Mirosława Dacewicz w dniu urodzin, za ++ rodziców Wiktorię i Feliksa 

Dziem, ++ Katarzyna i Jana Wojczuk. 
 

  830- z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie                
i światło Ducha Świętego dla Mateusza. 

 

1000- za śp. + Hieronima Niewadzisz w 19 rocznicę śmierci z prośbą o radość życia 
wiecznego w Niebie. 

 

1130- msza święta zbiorowa w intencji osób żyjących.  
 
1400- msza św. z udziałem dzieci:     
 1.  za śp. ++ Władysława i Stanisławę Jabłonków, siostrę Teresę, jej męża Leona,                       

+ Józefa Piotrowskiego, za śp. ++ teściów Janinę i Andrzeja z prośbą o łaskę 
zbawienia. 

 2.  za śp. + Antoniego Wrona w 8 rocznicę śmierci – prosząc o udział w Chwale 
Zbawionych. 

 

1500- z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o opiekę Matki Boskiej i Dary Ducha 
Świętego dla córki Marioli i jej rodziny. 

 

   1600- nabożeństwo majowe.  
 
1830- za śp. + Marię Wójcik w 22 rocznicę śmierci o spokój jej duszy i Zbawienie wieczne. 
 

poniedziałek  -  22 maja 2023 - świętej Rity, zakonnicy 
 

630- w Panu Bogu wiadomej intencji. 
 

800- za śp.+ tatę Michała Zając w rocznicę śmierci, brata Jana w 3 rocznicę śmierci, mamę Anielę 
oraz za ciocię Stefanię Łucyszyn.  

 

1800- w 2 rocznicę święceń kapłańskich księdza Michała Banasia prosząc o święte kapłańskie drogi                     
i potrzebne do tego Dary Ducha Świętego i siły.  

 

  18.45 -  nabożeństwo majowe z modlitwami nowenny do Ducha Świętego 
 
 

wtorek – 23 maja 2023 
 

630- za śp.+ męża Anatola Głowackiego w 13 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców z obydwóch 
stron prosząc o spokój ich dusz. 

 

800- za śp.+ męża Adama Rawskiego w 2 rocznicę śmierci, za ++ rodziców Marię i Władysława. 
 

1800- za śp.+ Stanisława Ostrowskiego i za ++ z pokrewieństwa obu stron. 
 

  1835 -  nabożeństwo majowe z modlitwami nowenny do Ducha Świętego 
 

 

środa – 24 maja 2023 - NMP Wspomożycielki Wiernych 
   

630- za śp.+ Janinę Ciona-Prysak w 30 dni po śmierci o pokój jej duszy. 
 

800- za śp.++ rodziców Elżbietę i Wilhelma Komander, siostrę Teresę, ciocię Adelę, Józefa 
Mleczek, dziadków, Janinę Trzonkowską i ++ z całego pokrewieństwa. 

 

1800- za śp.+ Wiesława Weisert w 1 rocznicę śmierci, prosząc aby za drogi miłości i wiary miał 
udział w Chwale Zbawionych. 

 

  1835-  nabożeństwo majowe z modlitwami nowenny do Ducha Świętego 
 

 



 

czwartek – 25 maja 2023 
 

630- za śp. + Ewę Sosnowską - o dar nieba prosi Tadeusz i Zofia Węglarz z Mszany Dolnej,                               
z miejscowości Łostówka. 

 

800- za śp. ++ rodziców Michalinę i Franciszka Jankowskich, brata Michała i jego córkę Edytę, 
siostrę Marię, jej męża i córkę, za + Józka, za wszystkich ++ z rodziny Jankowskich                                         
i Ściborskich,  za ++ babcię Annę i ciocię Marysię. 

 

1800- w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich – z okazji 24 rocznicy erygowania. 
 

  1835-  nabożeństwo majowe z modlitwami nowenny do Ducha Świętego 
 
 

piątek – 26 maja 2023  - świętego Filipa Nereusza, prezbitera 
 

630- za śp. + mamę Krystynę Zapotoczną, za ++ z rodzin Zapotocznych i Czarneckich. 
 

800- za śp. ++ rodziców Antoniego i Stanisławę oraz brata Edwarda i za ++ teściów Pawła i Janinę, 
+ brata Witolda i Mariana oraz za ++ z pokrewieństwa obu stron o pokój ich dusz.   

 

1400- msza święta okolicznościowa 
 

1800- w intencji córki Grażyny w 50 rocznicę urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski,                             
z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę i błogosławieństwo na dalsze lata dla niej i jej rodziny.  

 

  1835-  nabożeństwo majowe z modlitwami nowenny do Ducha Świętego 
 

sobota – 27 maja 2023 - świętego Pawła VI, papieża 
 

630- za śp.+ Sławomira Koconia z prośbą o radość życia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu                    
cierpiące, za które nie modlą się ich najbliżsi. 

 

800- za śp.+ syna Janusza Lubojańskiego w 25 rocznicę śmierci oraz za śp.++ rodziców Klarę                              
i Mikołaja, aby cieszyli się szczęśliwością w Królestwie Niebieskim.  

 

1230- msza święta okolicznościowa  
1400- msza święta okolicznościowa 

 

1725-  nabożeństwo majowe z modlitwami nowenny do Ducha Świętego; 
 

1800- za śp.+ babcię Janinę Akucewicz w 25 rocznicę śmierci, śp. ++ Walerię i Kazimierza                             
Bildziukiewicz i wujka Stanisława aby dobry Bóg otworzył im bramy Królestwa Wiecznego. 

 

1915-2100 Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego: modlitwa, śpiew, konferencja 
ks.Pawła, okazja do spowiedzi świętej – zakończenie Czuwania Apelem Jasnogórskim  

 
 

 
 

 Niedziela  –  28 maja 2023  -  odpust parafialny 
uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

 
  700- za śp.++ ojca i dziadka Henryka Żurek, teściów Zofię i Stanisława, śp.++ dziadków 

Chyćko, Żurek, Pospiech i Rozpędowskich. 
 

  830- za śp.++ brata Zbigniewa, rodziców Jana i Marię Matwijów, siostrzeńca Damiana, 
szwagrów Mieczysława i Henryka i wszystkich bliskich zmarłych z rodziny prosząc                   
o radość życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. 

 
1000- za śp.+ Romana Kamińskiego w 4 rocznicę śmierci i za jego ++ rodziców. 
 

   1100- odpustowa procesja Eucharystyczna z pocztami sztandarowymi; 
 

1130- 1. w intencji Parafian i Gości prosząc o łaski odpustowe oraz w intencjach 
                zbiorowych. 
 2. w 21 rocznicę urodzin Przemysława, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże                                     

błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Najświętszej Maryi Panny.  
 



 

1400- msza św. z udziałem dzieci:    w 13 rocznicę śmierci za śp.+ Karola Gil i za ++ z rodziny                  
prosząc o łaskę Zbawienia i radość wieczną.  

 

1500- w 70 rocznicę urodzin Lucyny w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Jubilatki i całej jej 
rodziny. 

 

   1600- nabożeństwo odpustowe.  
 
1830- w 1 rocznicę śmierci za śp. + męża Henryka Jagodzińskiego oraz za ++ rodziców               

Jagodzińskich i Lasotów - o udział w chwale zbawionych i pokój ich dusz proszą                   
żona, dzieci i wnuki. 

 
poniedziałek  -  29 maja 2023  

uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
odpust parafialny 

 

  630- za wstawiennictwem NMP Matki Kościoła – z cały Kościół Święty, szczególnie                                   
za kapłanów oraz osoby życia zakonnego i konsekrowanego. 

 

  800- za śp.+ Ryszarda JANUSZ, męża i ojca  w 37 rocznice śmierci, za ++ rodziców                          
i siostrę Barbarę o dar życia wiecznego z Bogiem. 

 

1000- 1.  w intencji syna Sławomira o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP na dalsze lata. 
 

 2.  w intencji Tomasza, Rafała Gabrieli i Mieczysława z prośbą o zdrowie,                      
błogosławieństwo Boże oraz o dary łask Ducha Świętego na dalsze lata życia – prosi 
Gabriela z Hanoveru.  

 

1630- w 25 rocznicę śmierci mamy Alicji Florek i za ++ ojca Ignacego Florek, dziadków                          
Katarzynę i Walerego Florków, wujostwo, Franciszkę i Piotra Kosteckich i ich córkę 
Lidię Kostecką. 

 

   1725- nabożeństwo ku czci Matki Kościoła; 
 
1800- 1.  odpustowa msza święta za Zmarłych Parafian. 
 

 2.  msza święta zbiorowa za zmarłych.  
 
 
 

 


