
MASS INTENTIONS – INTENCJE MSZY ŚW. 
Holy Spirit Parish in Barrie, Ontario 

Tel. 722-3771 ext. 2 

 
I would like to request a Mass for the following intention/s: 

(birthday, wedding anniversary, study etc. 

 if deceased please mark with the cross before the name egz. +John Smith) 

 

 *** 

Chcę zamówić Mszę Św. w następujących intencjach: 
(urodziny, rocznice: ślubu, przy zmarłych proszę postawić krzyżyk np. +Jan Kowalski) 

 
                                                                                 Request a Mass card  
(print clearly – proszę pisać wyraźnie)       suggested date-data 

                                                                      Request a Mass card  
(print clearly – proszę pisać wyraźnie)     suggested date-data 

                                                                      Request a Mass card  
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                                                                      Request a Mass card  
(print clearly – proszę pisać wyraźnie)      suggested date-data 

 

 

My name is ________________________ tel. ________________ 

 

Nazywam się _______________________ tel. ________________ 
 

 

NOTE: 

Please include $20.00 per announced Mass intention. 

Please insert the intentions and donation into an envelope  

and place them in the collection basket during Mass.  

We will contact you if we need to reschedule the date. 
During the week, you can come to the office with your donation to book the Mass. 

 

*** 

Proszę załączyć $20.00 – od intencji Mszy Św. ogłoszonej. 

Tą formę prosimy włożyć do koperty  

i wrzucić do koszyczka podczas Mszy Św. 

Skontaktujemy się z tobą, jeśli twoja data będzie zajęta. 
Można przyjść również do biura w tygodniu, z listą intencji i donacją. 
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