
XX NXX NIEDZIELAIEDZIELA Z ZWYKŁAWYKŁA
XX NIEDZIELA ZWYKŁA 17.08.2014 r.XX NIEDZIELA ZWYKŁA 17.08.2014 r.

Uroczystość św. Jacka, kapłana, głównego patrona metropolii górnośląskiejUroczystość św. Jacka, kapłana, głównego patrona metropolii górnośląskiej
((kolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjnykolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny))

7.00 Za + Karola Mrozek.
9.00 1) Za ks.  Krystiana Bulę dziękując za 5. lat pracy w naszej parafii,  prosząc o światło Ducha Św.

i zdrowie na lata dalszej posługi kapłańskiej.
2) Za + Mirosławę Macha (od przyjaciół).

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie z okazji  
50. rocznicy ślubu w intencji Róży i Ryszarda Jończyków oraz o błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin.

17.00 Za + żonę i matkę Ingę Giza w dniu jej ziemskich urodzin.
poniedziałek 18.08.2014 r.

7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za odebrane łaski,  z  prośbą o dalsze błogosławieństwo i  zdrowie
z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Huberta Zgraja oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

18.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 
80. rocznicy urodzin w intencji Karola oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
2) Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Igora oraz o błogosła-
wieństwo dla całej rodziny.

wtorek 19.08.2014 r.
7.00 Za + matkę Gertrudę Depta z okazji ziemskich urodzin ojca Antoniego.
19.30 Msza Św. w intencjach zbiorowych z Nabożeństwem Fatimskim. O jedność naszej parafii. * O błogosł. dla 

ofiarodawców i pomagających w pracach na rzecz naszej parafii. * O Bożą opiekę dla proszących nas o modlitwę 
w Księdze Intencji oraz Skrzynce intencji na parafialnej stronie internetowej. * Do Bożej Opatrzności z podzię-
kowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 55. rocznicy urodzin w intencji 
Piotra Przybyły oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny. * Za ++ rodziców Agnieszkę i Władysława Raczyń-
skich. * Za + męża ojca i dziadka Reinharda Remiorz z okazji ziemskich urodzin, ++ rodziców Marię i Karola 
Remiorz, córkę Krystynę, teściów Waleskę i Franciszka Przybyła oraz dusze w czyśćcu cierpiące. * Za + Krystynę 
Fabisiak w 30. dzień po śmierci. * Za + Ryszarda Mieloch (od sąsiadów z ul. Krasickiego 3). * Za + Lukasza 
Mamczura w 1. rocznicę śmierci. * Za + Agnes Scharff. * Za + Georga Nawrath w 25. rocznicę śmieci. *
środa 20.08.2014 r. – św. Bernarda, opata i dra Kościoła – PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

7.00 1) Msza Św. na rozpoczęcie Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w intencji wszystkich pielgrzymów.
2) Za + Joachima Potyka (od sąsiadów i znajomych).

18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Józefa oraz o błogosławieństwo dla dzieci i wnuków.

czwartek 21.08.2014 r. - św. Piusa X, pap. – PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
7.00 Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 50. rocznicy urodzin w intencji Małgorzaty.
18.00 Za + Henryka Stanek, brata Erwina, ++ rodziców, teściów, 2. szwagrów i dusze opuszczone.

piątek 22.08.2014 r. – Wspomnienie NMP Królowej – PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
7.00 Za + Józefa Żurek, rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ Krystynę i Huberta Wardęga.

sobota 23.08.2014 r. – PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
7.00 Za + Ernesta Borszcz.
18.00 Za + babcię Kunegundę Zawada (od wnuków Tomka, Zbyszka, Michała i Justyny oraz prawnuków).

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 24.08.2014 r.XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 24.08.2014 r.
((kolekta na potrzeby naszej parafiikolekta na potrzeby naszej parafii))

7.00 Za + syna Romana Pawletko w 1. rocznicę śmierci.
9.00 1) Za nowego wikariusza ks. Piotra Lewandowskiego prosząc o światło Ducha Św. i zdrowie na czas 

posługi kapłańskiej w naszej parafii.
2)  Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo 
i zdrowie z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Luizy i Gerarda Wieczorek oraz o błogosławieństwo dla 
całej rodziny.
3) Za + matkę Sylwię Kiel w dniu ziemskich urodzin.

11.00 Za + Kunegundę Zawada (od rodziny Kapturkiewiczów z Tymbarku, Krakowa i Złotowa).
17.00 Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 85. rocznicy urodzin w intencji Heleny Przybyła oraz o błogosł. dla całej rodziny.


