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Nr 124/2020 Zesłanie Ducha Świętego 31 maj AD 2020 Rok A II 

INTENCJE MSZALNE 
 

 
31.05.2020 

       
  

Niedziela Zesłania Ducha 
Świętego  

  † Jan Rakowicz (intencja żony) 
 
Dawid i Małgorzata Wall z okazji urodzin z prośbą o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i 
świętych patronów (intencja dzieci) 

01.06.2020 Poniedziałek 
 

  W intencji I Róży z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, opiekę NMP i świętych patronów  

02.06.2020 Wtorek 
 

   

03.06.2020 Środa  
 

    

04.06.2020 Czwartek    W intencji rodziny Wojtków z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, opiekę NMP i świętych patronów 
(intencja mamy) 

05.06.2020 Piątek 
 

   W intencji I Róży modlącej się za dzieci z prośbą o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i 
świętych patronów  

 
06.06.2020 

 
Sobota 

 

  W intencji rodziny Stefanów z prośbą o zdrowie, Boże  
błogosławieństwo, opiekę NMP i świętych patronów 
(intencja mamy) 

 
07.06.2020 

  
Niedziela 

Najświętszej Trójcy  

  Anna Rakowicz z prośbą o zdrowie, Boże  
błogosławieństwo, opiekę NMP i świętych patronów 
  
W intencji Moniki i Janusza Talaska z okazji 12 rocznicy 
ślubu  z prośbą o zdrowie, Boże  błogosławieństwo, 
opiekę NMP i świętych patronów (intencja dzieci) 

08.06.2020  Poniedziałek   W intencji Klary, Noemi i Dominika z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i świętych 
patronów 

09.06.2020  Wtorek    

10.06.2020 Środa    † Stanisław i Rozalia Jasińscy  

11.06.2020 Czwartek   W intencji Męstwa Świętego Józefa z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i świętych 
patronów w podzięce za otrzymane łaski  

12.06.2020   Piątek   W intencji rodziny Zygmunta z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, opiekę NMP i świętych patronów 
(intencja mamy) 

 
13.06.2020 

 Sobota   W intencji rodziny Jasia z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, opiekę NMP i świętych patronów 
(intencja mamy) 

 
14.06.2020 

 
 Niedziela 

Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa  

 

  Dawid Barker z okazji 2 urodzin z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo, opiekę NMP i świętych 
patronów (intencja rodziców i brata) 

http://www.pcmew.org/


  

 W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy 
Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będą mogły uczestniczyć żadne osoby. Mając 
na uwadze zdrowie i życie wszystkich parafian, proszę o uwzględnienie tego faktu w 
kontekście nadchodzących celebracji. 
Zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za 

pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. 

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy 

mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach. 

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby 

starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana 

uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących. 

LIST BISKUPÓW ANGIELSKICH I KS REKTORA 

Zachęcam do zapoznania się z treścią listu ks.  Stefana Wylężka, Rektora Polskiej Misji w 

Anglii i Walii. Poniżej podaję numery kont w celu wsparcia naszej parafii i zamówienia 

Mszy świętej. Przesyłając na konto parafialne proszę zaznaczyć czy to jest ofiara na tacę 

czy ofiara Gift Aid. 

W przypadku zamawianej Mszy proszę użyć konta poniżej: 

Dawid J Jasinski no: 34559168 sort code 30-94-57 

lub parafialnego PCM Lewisham z dopiskiem “Intencja mszalna” 

Za wszystkie ofiary na parafię i intencje Mszalne  składam Bóg Zapłać  

PCM LEWISHAM  number: 00621176 sort code: 30-94-57 

INTENCJE MSZALNE 

Wszystkie intencje Mszalne zamówione przez parafian będą odprawiane prywatnie w 

kaplicy Polskiego Ośrodka na Forest Hill aż do odwołania. Zachęcam do duchowej 

łączności i Komunii duchowej podczas sprawowania Eucharystii i do głębokiej 

indywidualnej i wspólnotowej modlitwy w tym jakże trudnym czasie. Msze święte można 

zamówić kontaktując się telefonicznie.  

 

http://www.parafiamilford.org.uk/wp-content/uploads/2012/12/LIST-BISKUPÓW-ANGIELSKICH-I-KS-REKTORA-1.docx

