
Niedziela 

19.09.2021 

XXV Niedziela Zwykła 

7:30 
Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji rodziny Miciak oraz całego pokrewieństwa 

9:15 Msza św. gregoriańska (21): za + Vasyla Świtłyka 

10:30 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Małgorzaty i Franciszka Wojtek z okazji 50 rocznicy ślubu, 

w intencji dzieci, wnuka oraz całej rodziny (TD) 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Soni Witek w 30 rocznicę urodzin 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Grzegorza Sorysa z okazji 9 rocznicy urodzin,  w intencji 

Damiana Kołtonowskiego z okazji 12 rocznicy urodzin, w intencji Mateusza Kołtonowskiego z okazji 14 rocznicy 

urodzin, w intencji Jakuba Olczyka z okazji 19 rocznicy urodzin oraz w intencji Ryszarda Sorysa, Małgorzaty i 

Martyny Staroń oraz Krzysztofa i Rafała Kołtonowskich  

12:00 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Iwony Maciuk z okazji urodzin oraz za wstawiennictwem 

św. Rity w intencji Adama Sipy z prośbą o powrót do zdrowia i dalsze Boże błogosławieństwo 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Szymona Dziadowicza z okazji 1 rocznicy urodzin oraz w 

intencji całej rodziny 

15:00 
Msza św. z sakramentem CHRZTU ŚWIĘTEGO oraz w intencji rocznych dzieci:  Natalii Jaroszewskiej, 

Adama Musiał 

16:00 Nieszpory 

17:00  

Za + tatę Szymona Kot w 5 rocznicę śmierci oraz + mamę Natalię (intencja ofiarowana przez córkę z rodziną) 

oraz za + Jolantę Kot 

Za ++ rodziców Feliksę i Jakuba Zduńczyk, + siostrę Jadwigę, + brata Stanisława,  

+ bratanicę Małgorzatę oraz ++ pokrewieństwo z obu stron 

Poniedziałek 

20.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 

7:00  

Za + Zofię Sosabowską (intencja ofiarowana przez pracowników apteki Ewko z Nowego Sącza) 

Msza św. gregoriańska (22): za + Vasyla Świtłyka 

Za dusze w czyśćcu cierpiące 

    18:00  

Za + Władysława Szablę (intencja ofiarowana przez bratową Wiktorię z rodziną) 

Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Wtorek 

21.09.2021 

 

 

 

 

 

Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 

7:00  

Za + Jana Kasprzyckiego, jego + żonę Wandę oraz wszystkich ++ z rodziny Kasprzyckich 

Msza św. gregoriańska (23): za + Vasyla Świtłyka 

Za ++ Peggie i Edmunda Niewolik oraz ++ z rodziny 

     18:00 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Sabiny i Marka Borner z okazji 30 rocznicy ślubu, w intencji 

córki oraz całej rodziny 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji rodziny Marka, Bogusława i Krzysztofa Dołęgów 

Środa 

22.09.2021 

 

7:00  
Za + Władysława Szablę (intencja ofiarowana przez Katarzynę i Jana Łażeńskich z rodziną) 

Msza św. gregoriańska (24): za + Vasyla Świtłyka 

7:00 
Za + Józefa Lońskiego, ++ Martę i Pawła Lew-Kiedrowskich, ++ z rodziny Gostomczyk, Jastrzębskich i Lońskich 

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 
Ku czci świętego Józefa w intencjach zbiorowych 

Za ++ sąsiadów Stanisławę i Mariana Pasieka 

Czwartek 

23.09.2021 

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera 

7:00  Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 



 

 

 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Janiny Świeczak z okazji 98 rocznicy urodzin 

Msza św. gregoriańska (25): za + Vasyla Świtłyka 

16:30 Msza Św. Szkolna: za + Zofię Sosabowską (intencja ofiarowana przez Annę i Rafała Kafarskich) 

18:00 

Za + Barbarę Wollny w 1 rocznicę śmierci 

Za + dziadka Władysława Pabiańczyka, ++ babcie Zofię i Apolonię Pabiańczyk oraz + męża i ojca Zygmunta 

Potęgę 

Za + męża Franciszka Janickiego w 17 rocznicę śmierci, + Jadwigę Janicką oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

Za + Marię Smolarczyk w 2 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Smolarczyk, Świstak i Pawlak 

Piątek 

24.09.2021 

 

7:00  

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Tadeusza Wazdrąga z okazji 92 rocznicy urodzin 

Msza św. gregoriańska (26): za + Vasyla Świtłyka 

Za ++ rodziców Elżbietę i Wincentego Gramatyka 

18:00 
Za zmarłych w intencjach zbiorowych 

Za c+ Ewę Krumm na pamiątkę urodzin 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sobota 

25.09.2021 

 

7:00 
Za + Teresę Mandrak w 7 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny 

Msza św. gregoriańska (27): za + Vasyla Świtłyka 

18.00 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Iwony i Krzysztofa Pradella z okazji 25 rocznicy ślubu (TD) 

Za + męża i ojca Bronisława w 7 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i ++ rodzeństwo z obu stron 

Za + Annę Jusek oraz ++ z rodziny Jusek i Penkala 

Niedziela 

26.09.2021 

XXVI Niedziela Zwykła 

7:30 

Za + Mariannę Bazylczuk w 30 rocznicę śmierci, jej + męża Mieczysława, ++ Józefę i Stanisława Ubycha, ++ 

pokrewieństwo z obu stron, ++ braci Józefa i Jerzego oraz + szwagra Józefa Kazimierczaka 

Za + ks. Infułata Edmunda Podzielnego na pamiątkę urodzin 

9:15 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Stefana z okazji 2 rocznicy urodzin oraz w intencji jego 

rodziców Małgorzaty i Jana z okazji 4 rocznicy ślubu 

Za ++ rodziców Cecylię i Ewalda Zimala 

Msza św. gregoriańska (28): za + Vasyla Świtłyka 

10:30 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Władysławy i Henryka Rożek z okazji 40 rocznicy ślubu 

Za + Zygfryda Kandziora, ++ rodziców Kandziora i Motłoch, ++ teściów Otrębskich oraz ++ rodzeństwo 

i ++ z pokrewieństwa 

12:00 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Danuty i Romana z okazji 20 rocznicy ślubu oraz w intencji 

Romana z okazji urodzin 

Za ++ z rodziny Musik, Pradella oraz ++ z pokrewieństwa 

15:00 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Barbary i Damiana Pytlik z okazji 25 rocznicy ślubu 

Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa w intencji Marka Gabrysiaka z okazji 40 rocznicy urodzin 

16:00 Nieszpory 

17:00  Za + Krystynę Glos w 1 rocznicę śmierci 


