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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 14.09.2014 r.XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 14.09.2014 r. - Święto Podwyższenia Krzyża Św. - Święto Podwyższenia Krzyża Św.

((kolekta na naszą Świątynię i odnowienie starego krzyża z ul. Kozielskiejkolekta na naszą Świątynię i odnowienie starego krzyża z ul. Kozielskiej))
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 

z okazji 90. rocznicy urodzin w intencji matki Matyldy oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
9.00 1) DOŻYNKOWA EUCHARYSTIA DZIĘKCZYNNA W INTENCJI ŻYJĄCYCH I ++ PARAFIAN.

2)  Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  otrzymane  łaski,  prosząc  o  dalsze  błogosławieństwo
i zdrowie w intencji Urszuli i Krzysztofa z okazji 45. rocznicy ślubu.

11.00 1) Za + matkę Elfrydę Mazur w 5. rocznicę śmierci, męża Leona, rodziców i rodzeństwo z obu stron.
2) Za ++ z rodzin Szymonowicz, Jary, Pawletko.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
z okazji kolejnej rocznicy ślubu w intencji Ireny i Adama oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

poniedziałek 15.09.2014 r. - NMP Bolesnej
7.00 Za ++ Albinę i Wincentego, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
18.00 1) Za + Kunegundę Zawada (od Tadeusza z rodziną z Jurkowa).

2) Za + Adama Mleczko (od pracowników ZSO).
wtorek 16.09.2014 r. - świętych męczenników Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa

7.00  Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo
i zdrowie w intencji rodziny Wawersig.

18.00 1) Za + Franciszkę Choroba, + siostrę zakonną Faustynę, ++ rodziców, rodzeństwo, ks. proboszcza Józefa 
Hanuska, kapłanów, siostry zakonne, + Marię Sonnek i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Adama Mleczko (od nauczycieli).

środa 17.09.2014 r.
7.00 Za + Bronisławę Stasiak (od sąsiadów).
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 20. rocznicy ślubu w intencji Ireny i Artura oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
czwartek 18.09.2014 r. – Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

7.00 1)  Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo
i zdrowie z okazji kolejnej rocznicy urodzin w intencji Łucji oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny.
2) Za + męża Stefana w kolejna rocznicę śmierci, ++ jego rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo.

16.30 Msza Św. dla młodzieży 1, 2 i 3 roku przygotowań do Sakramentu Bierzmowania.
18.00 1) Za + ojca Franciszka, żonę, dwie córki, zięcia Wiktora i ojca Eryka.

2) Za + Gizelę Brzoska w 30. dzień po śmierci.
piątek 19.09.2014 r.

7.00 Za + męża Józefa Stanek w 8. rocznicę śmierci.
18.00 1) Za ++ rodziców Łucję i Jerzego Sulich, + Alojzego Głowskiego, dziadków, krewnych i dusze opuszczone.

2)  Za  ++  Maksymiliana  i  Bolesławę  Choroba,  ich  rodziców,  brata  Józefa,  siostrę  Rozalię,  Agnieszkę
i Władysława Raczyńskich i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 20.09.2014 r.  – świętych Męczenników Koreańskich
7.00 Za + Jana Chorobę, ++ rodziców, teściów i brata Jerzego.
13.00 Ślub: Agata Molendowska – Rafał Gawlik.
18.00 1) Za Marię Skorupa, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze opuszczone.

2)  Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo
i zdrowie z okazji urodzin w pewnej intencji oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 21.09.2014 r.XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 21.09.2014 r.
((zbiórka do skarbonek na pomoc dziełom miłosierdzia prowadzonym przez Caritas Diecezji Gliwickiejzbiórka do skarbonek na pomoc dziełom miłosierdzia prowadzonym przez Caritas Diecezji Gliwickiej))

7.00 Za ++ rodziców Gerdę i Norberta Rak, wszystkich ++ z rodzin Rak, Liszka i Niemiec.
9.00 1) Za + męża, ojca i dziadka Edwarda Kocjan w 10. rocznicę śmierci.

2) Za + Helenę Palder w kolejną rocznicę śmierci, męża Augustyna, rodziców, braci, bratowe, + Jerzego 
Kurz oraz dusze opuszczone.

11.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie z okazji 
40. rocznicy ślubu w intencji Gizeli i Franciszka oraz o błogosł. dla córki Sabiny z okazji urodzin.
2) Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo
i zdrowie w intencji rodziny Molendowskich i Gawlik oraz o życie wieczne dla + babci Edeltraudy w dniu jej 
ziemskich urodzin i ++ z rodzin Kubica, Rakoczy i Piechula.

17.00 Za + Joachima Potyka (od sąsiadów i znajomych).


