
Intencje Mszy św. w kościele św. Moniki w miesiącu styczniu 2021 r. 

 
01.01.2021 piątek  godz. 10.00 Msza św. w int. dziękczynnej za 29 lat małżeństwa Danuty   
NOWY ROK-BOŻEJ RODZICIELKI  i Krzysztofa z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo 
02.01.2021 sobota godz. 18.00 Adoracja 

godz. 19.00 Msza św. w int. dziękczynnej za rodzinę Jarzębowskich  
i Socha z podziękowaniem za łaski otrzymane w ubieglym 
roku z prośbą o Boże Błogosławieństwo w nowym roku 

 
03.01.2021 niedziela godz. 10.00 Msza św. z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Magdaleny  
      oraz o zdrowie dla dziecka i Matki 
06.01.2021  środa  godz. 08.30 Msza św. o światlo Ducha Św. dla Aleksandry 
OBJAWIENIE PAŃSKIE godz. 10.00 Msza św. w int. Moniki Kozłowskiej z ok.urodzin 
08.01.2021 piątek  godz. 19.00 Msza św. o Łaski Boże, Błogoslawieństwo Boże i opiekę MB  

dla Krystyny 
09.01.2021 sobota godz. 19.00 Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o zdrowie i Boże Błogoslawieństwo z ok. 9 rocz. urodzin 
Karolka 

 
10.01.2021 niedziela godz. 08.30 Msza św. za śp. Mirosława Szczepaniaka w 8 rocz. śmierci 

godz. 10.00 Msza św. o odważne i czytelne świadectwo wiary rodzin  
z Domowego Kościoła 

15.01.2021 piątek  godz. 19.00 Msza św. za śp. Andrzeja Chałak 
16.01.2021 sobota godz. 19.00 Msza św. w int. Joanny z ok. urodzin 
 
17.01.2021 niedziela godz. 08.30 Msza św. za śp. Sylwestra o łaskę nieba 
    godz. 10.00 Msza św. w 2 rocz. urodzin Gabrysi o Boże 

Błogosławieństwo dla Niej i Całej Rodziny 
22.01.2021 piątek  godz. 19.00 Msza św. za śp. Albinę Łamasz 
23.01.2021 sobota godz. 19.00 Msza św. z ok. urodzin Aleksandry i Luci 
 
24.01.2021 niedziela godz. 08.30 Msza św. śp. Otylię Tutaj w 7 rocz. śmierci oraz za  
     zmarłych z rodziny 
    godz. 10.00 Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące 
29.01.2021 piątek  godz. 19.00 Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże  
      Błogoslaweiństwo dla Sary z dziećmi 
30.01.2021 sobota godz. 19.00 Msza św. intencja wolna 
 
31.01.2021 niedziela godz. 08.30 Msza św. za śp. Andrzeja w 8 rocz. śmierci 
    godz. 10.00 Msza św. w int. Rozalii oraz Jej Rodziny z prośbą  

o potrzebne łaski i opiekę MB 
 
 

 


