
 

PONIEDZIAŁEK 11.05.2020 

W Kiełpinie Msza św. gregoriańska (11) za + Zofię Charytonik 

7:00 

kościół 

parafialny 

++ rodziców Janinę i Władysława oraz męża Leszka. 

7:00 

kościół 

zabytkowy 

O uproszenie deszczu 

8:00 

kościół 

parafialny 

++ Władysława i Irenę Pek, rodziców z obojga stron oraz Brunona Bartelik. 

8:00 

kościół 

zabytkowy 

+ Zygmunta Plottkę (8) 

17:00 

kościół 

parafialny 

++ dusze w czyśćcu cierpiące. 

17:00 

kościół 

zabytkowy 

O szczęśliwe rozwiązanie dla córki Emilii i Boże błogosławieństwo  

dla rodziny. 

18.00 

kościół 

parafialny 

++ rodziców Jana i Helenę Wenta oraz rodziców chrzestnych Annę  

i Franciszka Wenta. 

18:00 

kościół 

zabytkowy 

Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Karoliny, z prośbą o dary Ducha Świętego,  

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej. 

19.00 

kościół 

parafialny 

+ Klarę Gojtowską 



 

WTOREK 12.05.2020 

W Kiełpinie Msza św. gregoriańska (12) za + Zofię Charytonik 

7:00 

kościół 

parafialny 

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  

i opiekę Matki Najświętszej dla Małgosi i Jarka i dla całej rodziny. 

7:00 

kościół 

zabytkowy 

W pewnej intencji  

    8:00 

kościół 

parafialny 

++ rodziców Antoniego i Helenę Koszałka. 

8:00 

kościół 

zabytkowy 

O uproszenie deszczu. 

16:00 

kościół 

parafialny 

W 1. rocznicę przyjęcia I Komunii świętej przez dzieci z Sierakowic (rocznik 2019) 

17:00 

kościół 

parafialny 

+ Eugeniusza Niklas (we wspomn.ur.) i dusze w czyśćcu cierpiące. 

+ Zygmunta Plottkę greg. (9) 

17:00 

kościół 

zabytkowy 

++ Reginę i Jana Lisewskich oraz Martę i Józefa Gilmaister. 

18:00 

kościół 

parafialny 

1.++ ojca Stefana Młyńskiego (w dn.ur.) oraz zmarłych z rodziny. 

2.+ Edmunda Petę. 

18:00 

kościół 

zabytkowy 

Dziękczynna w 60 rocznicę urodzin Marii, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo 

Boże i opiekę Matki Najświętszej. 

19.00 

kościół 

parafialny 

Dziękczynna w 50 rocznicę urodzin Wiesławy Płotki, z prośbą o zdrowie, dary 

Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 



 

ŚRODA 13.05.2020  

W Kiełpinie Msza św. gregoriańska (13) za + Zofię Charytonik 

7:00 

kościół 

parafialny 

Radio Maryja 

7:00 

kościół 

zabytkowy 

++ Edmunda Labudę i Cecylię Wilma oraz zmarłych z rodziny. 

8:00 

kościół 

parafialny 

++ Leona Wróbel (w 3 r.śm.) i dusze w czyśćcu cierpiące. 

8:00 

kościół 

zabytkowy 

++ rodziców Gertrudę i Teodora Bronk. 

16:00 

kościół 

parafialny 

+ Ewę Miotk (w 25 r. śm.)  

17:00 

kościół 

parafialny 

Dziękczynna za odebrane łaski, z prosbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej dla mamy Anny Labuda w 91 urodziny. 

17:00 

kościół 

zabytkowy 

+ Zygmunta Plottkę greg. (10) 

18:00 

kościół 

parafialny 

+ męża Leona Labudę (w 2 r.śm.) 

18:00 

kościół 

zabytkowy 

Dziękczynna za spotkania różańcowe matek, z prośbą o powołania kapłańskie, 

zakonne i misyjne oraz za ++ z naszych rodzin – intencja Róży Róż Matki Bożej 

Fatimskiej z ul. Okrężnej. 

19:00 

Łyśniewo 
MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA 

20.00 

kościół 

parafialny 

W intencji obrony życia dziecka poczętego – intencja od Rycerzy Kolumba  

z Sierakowic. 



CZWARTEK 14.05.2020 

W Kiełpinie Msza św. gregoriańska (14) za + Zofię Charytonik 

7:00 

kościół 

parafialny 

+ Stanisława Markowskiego – Msza św. popogrzebowa. 

7:00 

kościół 

zabytkowy 

O uproszenie deszczu. 

8:00 

kościół 

parafialny 

++ Józefa i Otylię Chopa i zmarłych z rodziny. 

8:00 

kościół 

zabytkowy 

+ Janinę Sikora. 

16:00 

kościół 

parafialny 

Dziękczynna w 43 rocznicę ślubu Wandy i Leona Pranczk  

w podziękowaniu za odebrane łaski i z prośbą o dalsze, o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej. 

17:00 – 18:00 STAŁY KONFESJONAŁ  

17:00 

kościół 

parafialny 

O rozwiązanie problemów małżeńskich i Boże błogosławieństwo  

w rodzinie. 

17:00 

kościół 

zabytkowy 

+ Zygmunta Plottkę greg. (11) 

18:00 

kościół 

parafialny 

Dziękczynna w 71 rocznicę urodzin Irenyw podziekowaniu za otrzymane łaski,  

z prośbą o zdrowie oraz dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej  

dla całej rodziny. 

18:00 

kościół 

zabytkowy 

++ Annę, Agnieszkę, Alfonsa, Janinę Mielewczyk, męża Stanisława Gillmeister, 

zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PIĄTEK 15.05.2020 

 W Kiełpinie Msza św. gregoriańska (15) za + Zofię Charytonik 

7:00 

kościół 

parafialny 

W r.śm. + ojca Brunona, + matkę Stefanię oraz zmarłych z rodziny Drywa  

i Resa. 

7:00 

kościół 

zabytkowy 

Msza św. o deszcz. 

8:00 

kościół 

parafialny 

O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla żywych oraz zbawienie wieczne  

dla ++ zmarłych członków Róży Ojców św. Józefa z Sierakowic  

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

8:00 

kościół 

zabytkowy 

+ Rafała Flis (we wspomn. 40 ur.) 

17:00 

kościół 

parafialny 

++ rodziców Stanisława i Kunegundę Cichosz (w 15 r.śm. matki)  

oraz Patryka Kostuch. 

17:00 

kościół 

zabytkowy 

+ Zygmunta Plottkę greg. (12) 

18:00 

kościół 

parafialny 

+ Jerzego Kamińskiego (w 2 r.śm.) 

18:00 

kościół 

zabytkowy 

++ rodziców Zofię i Roberta, braci Kazimierza, Benedykta i Mariana Szneider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

oraz Klarę, Jana i Zygmunta Kiedrowskich. 



 

SOBOTA 16.05.2020 

W Kiełpinie Msza św. gregoriańska (16) za + Zofię Charytonik 

7:00 

kościół 

parafialny 

++ Władysławę i Leona Mateja (w 1 r.śm. Władysławy). 

7:00 

kościół 

zabytkowy 

Msza św. o deszcz. 

8:00 

kościół 

parafialny 

++ brata Wiesława (w r.śm.), ojca chrzestnego i dziadka. 

8:00 

kościół 

zabytkowy 

+ Małgorzatę Treder (w 80 r.ur.) 

17:00 

kościół 

parafialny 

+ Zygmunta Plottkę greg. (13) 

17:00 

kościół 

zabytkowy 

+ Władysław Drywę. 

18:00 

kościół 

parafialny 

++ rodziców chrzestnych Zofię i Franciszka Parackich oraz zmarłych  

z rodziny. 

18:00 

kościół 

zabytkowy 

+ Irenę Browarczyk – intencja od Róży Matek św. Barbary z Bukowa. 



NIEDZIELA  17.05.2020 

W Kiełpinie Msza św. gregoriańska (17) za + Zofię Charytonik 

6:30 

kościół 

parafialny 

++ rodziców i męża Edwina. 

6:30 

kościół 

zabytkowy 

++ rodziców, braci i szwagrów Koszałka. 

8:00 

kościół 

parafialny 

++ matkę Bernardetę Rychert i ojca Stanisława. 

8:00 

kościół 

zabytkowy 

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Michała w dniu urodzin.   

9:30 

kościół 

parafialny 

Msza św. zbiorowa za zmarłych. 

9:30 

kościół 

zabytkowy 

Dziękczynna za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej  

w podziękowaniu za zdrowie i z prośbą o Boże błogosławieństwo  

dla dzieci, wnuków i prawnuków. 

10:00 

Łyśniewo 
++ Stanisława, Juliusza i Stefanię Lis. 

11:00 

kościół 

parafialny 

++ ks. Ignacego Koszałkę z Ekwadoru i jego mamę Kazimierę. 

11:00 

kościół 

zabytkowy 

++ rodziców Agnieszkę i Leonarda Sychta. 

12:30 

kościół 

parafialny 

++ rodziców Markowskich: Brygidę (w 1 r.śm.) i Stefana (w 16 r.śm.)  

oraz Stanisława Markowskiego  

12:30 

kościół 

zabytkowy 

+ matkę Jadwigę Gruchała. 

14:00 

kościół 

parafialny 

+ Zofię Charytonik (w dn. im.)  



 

 

 

 

15:00 

kościół 

parafialny 

1.W intencji ks. Proboszcza, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo  

i opiekę Matki Najświętszej – intencja od Stowarzyszenia SPON. 

2.+ Waldemara Gnibę, brata Seweryna i rodziców Kazimierę i Bronisława Gniba. 

16:00 

kościół 

parafialny 

Dziękczynna w intencji Jolanty i Bogumiły  w 60 rocznicę urodzin  

w podziękowaniu za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo  

i opiekę Matki Najświętszej oraz za + Danutę (w 50 r.ur.) 

16:00 

kościół 

zabytkowy  

++ dusze w czyśćcu cierpiące. 

17:30 

kościół 

parafialny 

++ Janusza Stencel, Stefanię, Maksymiliana, Kazimierza i Patryka Lis. 

17:30 

kościół 

zabytkowy 

Dziękczynna w dniu urodzin mamy Marii w podziękowaniu za otrzymane łaski  

i z prośbą o Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny - 

- intencja od dzieci i męża. 

19.00 

kościół 

parafialny 

Dzięczynno-błagalna w intencji dra Piotra Jelińskiego  z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, dary Ducha Świętego 

20.00 

kościół 

parafialny 

++ mamę Urszulę (w 2 r.śm.) i ojca Ambrożego Okroj. 

20.00 

kościół 

zabytkowy 

+ Zygmunta Plottkę greg. (14) 


