
INTENCJE MSZALNE DLA MISJONARZY 
 

 Sekretariat Misyjny OO. Franciszkanów w Krakowie zaprasza do szczególnej formy pomocy naszym misjonarzom, którzy proszą  

o intencje mszalne do odprawiania.  

 Jeżeli ktoś pragnąłby zamówić intencje mszalne, które zostaną odprawione przez misjonarzy, niech prześle je na tym blankiecie na adres 

Sekretariatu Misyjnego, a ofiarę na załączonym przekazie bankowym, z zaznaczeniem, że są to „intencje dla misjonarzy”. W ten sposób pomożemy 

naszym Ojcom, pracującym w krajach misyjnych. 
 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………. 
 

Ulica ………………………………… nr domu ………………………… 
 

Miejscowość ………………………………………………………………. 
 

Kod pocztowy …………………….. poczta ………………………………. 
 

Tel. ……………………………… 

Proszę o odprawienie przez misjonarza  ………. (podać ilość) Mszy św. w następujących intencjach: 

1………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………………. 

5………………………………………………………………………………………………. 

Na każdą Mszę św. przeznaczam ofiarę w wysokości ……………………………..zł (razem: ...................................... zł), którą wpłacam na 

konto Sekretariatu Misyjnego, zaznaczając na blankiecie bankowym: „intencje dla misjonarzy”. 
 

Miejscowość……………………………………………  data………………………….. 
 

Podpis …………………………………………………….  

Sekretariat Misyjny - OO. Franciszkanie, ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków 

tel. 731 097 257   tel. 534 202 702  e-mail: misjeofm@tlen.pl  

Numer konta bankowego: 04 1020 2892 0000 5102 0016 8435 
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