
XXIX NXXIX NIEDZIELAIEDZIELA Z ZWYKŁAWYKŁA
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 19.10.2014 r. XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 19.10.2014 r. ((kolekta na Misjekolekta na Misje))

7.00 Za + Eryka Orlik, + matkę, zaginionego ojca, 2. ++ synów, 2. córki, ++ dziadków z obu stron.
9.00 1) Za ++ Barbarę i Jana Dobosz, ++ z rodziny Dobosz.

2)  Za  +  męża,  ojca  i  dziadka  Władysława  Nienadowskiego  w  kolejną  rocznicę  śmierci,  ++  rodziców, 
teściów, siostry, szwagrów, dziadków z obu stron i dusze opuszczone.

11.00 1) Za + Marię Wawrzyniuk w dniu ziemskich urodzin.
2) Za + Leona Depta, żonę Małgorzatę, ++ z rodziny i dusze opuszczone.

17.00 Za + męża Bronisława w 10. rocznicę śmierci, ++ rodziców, 2. braci, bratową, szwagra Stefana, poległych 
i zaginionych na wojnie oraz ++ z pokrewieństwa.

poniedziałek 20.10.2014 r. – św. Jana Kantego, kapłana
7.00 Za ++ rodziców Stefana i Agnes Scharff, szwagra Stefana Granieczny, ++ z rodzin Scharff i Mikołajek.
18.00 1) Za + żonę Stanisławę Awsiukiewicz w 9. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, dziadków z obu 

stron, dusze opuszczone.
2) Za + Marię Wawrzyniuk (od sąsiadów z ul. Świerczewskiego 4 b c d).

wtorek 21.10.2014 r. – bł. Jakuba Strzemię, bpa
7.00 1) Za ++ rodziców Magdalenę i Jakuba Dzięgiel, ++ teściów Genowefę i Franciszka Bielickich, + syna Jana,

++ siostry i braci oraz za dusze opuszczone.
2) Intencja wolna.

18.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla 
całej rodziny z okazji 30. rocznicy ślubu w intencji Gabrieli i Henryka.

środa 22.10.2014 r. – św. Jana Pawła II, pap.
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 75. rocznicy urodzin w intencji Jerzego oraz o opiekę Bożą dla dzieci i wnuków.
18.00 1) O błogosławieństwo i dary Ducha Św., przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, w intencji młodzieży 

naszej Parafii.
2)  Do  Bożej  Opatrzności,  przez  wstawiennictwo  Matki  Bożej  Trzykroć  Przedziwnej,  o  błogosławieństwo 
i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Heleny oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

czwartek 23.10.2014 r.
7.00 Za + męża i ojca Alojzego Petigk, rodziców z obu stron, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze opuszczone.
18.00 1) Za + żonę Edeltraudę Bugajską w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

2) Za + siostrę Krystynę Wolek.

piątek 24.10.2014 r.
7.00 Za + ojca Karola Baron w rocznicę śmierci oraz + żonę Klarę.
18.00 1) Za + Agnieszkę Jamrozy w 1. rocznicę śmierci.

2) Za + Elfrydę Kubina (od rodziny Antonik z siostrą Gerdą).

sobota 25.10.2014 r.
7.00 Za ++ Norberta i Grażynę Żurek oraz ++ dziadków z obu stron.
12.00 Ślub: Justyna Ryżyj z domu Chroboczek – Marek Ryżyj.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Janiny i Bronisława Pagacz oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 26.10.2014 r. XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 26.10.2014 r. ((kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownegokolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego))
7.00 Za + Elżbietę Paszek (od rodziny Czyszczoń, Depta, Wróbel).
9.00 1) Za wszystkich Parafian.

2)  Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo 
i zdrowie z okazji 40. rocznicy ślubu w intencji Elżbiety i Ryszarda Belkner oraz o błogosławieństwo dla 
całej rodziny.

11.00 Za + Adelajdę Baron w 30. dzień po śmierci.
15.30 Chrzty i Roczki.
17.00 Za + Andrzeja  Szczypka w rocznicę śmierci  i  na pamiątkę urodzin,  ++ rodziców Józefa i  Emilię  Mola, 

rodzeństwo, ++ teściów Szczypka i Gryń.


