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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) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie z okazji 

40. rocznicy ślubu w intencji Elżbiety i Ryszarda Belkner oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
2) O zdrowie dla rodziców Zofii i Karola oraz o błogosławieństwo w rodzinie.

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.
poniedziałek 27.10.2014 r.

7.00 Za + męża, ojca i dziadka Erwina, za + syna, brata i wujka Huberta, ++ z rodzin Adam i Czogalla oraz  
dusze opuszczone.

18.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, dary 
Ducha Św. i zdrowie z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Denisa.
2) O zdrowie dla rodziców Zofii i Karola oraz o błogosławieństwo w rodzinie.

wtorek 28.10.2014 r. – Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
7.00 Za + męża i ojca Tadeusza Hamryszak, jego ++ rodziców, teściów i dzieci.
18.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 

z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Bożeny i Jacka Kikomber oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
2) Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę w intencji rodziny Bednarski.

środa 29.10.2014 r.
7.00 Za + matkę Emmę Rokicką w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Jana, ++ z pokrewieństwa Szike, Rokicki.
18.00 1) Za + Barbarę Chroboczek, jej + męża Józefa, dzieci Łucję i Stefana oraz ++ z pokrewieństwa.

2) Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Juliana Kras w dniu ziemskich urodzin, + córkę Małgosię, 
rodziców z obu stron, ++ z rodziny i dusze opuszczone.

czwartek 30.10.2014 r.
7.00 Za + Zdzisława Adamskiego w 30. dzień po śmierci.
18.00 1) Za ++ rodziców Erykę i Edwarda Frątczak, dziadków z obydwu stron, ++ z rodzin Frątczak i Lesler, ++ znajomych.

2) Za ++ rodziców Franciszka i Klarę Chrobog, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 31.10.2014 r.

7.00 Za ++ rodziców Franciszka i Janinę Palej, teściów Stanisława i Danielę Suskich, siostrę Aleksandrę, jej męża 
Zbigniewa  Brzeźniowskich,  szwagrów  Pawła  Czogałę,  +  Zygmunta  Pożarskiego,  Czesława  Rowbickiego, 
dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za + syna Wernera Piechula, ojca Jana, dziadków, ich ++ dzieci i dusze opuszczone.
sobota 1.11.2014 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH sobota 1.11.2014 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ((kolekta na utrzymanie cmentarzakolekta na utrzymanie cmentarza))

7.00 Za + Jana Pajkert, ++ rodziców, teściów i dusze opuszczone.
9.00 1) Za wszystkich Parafian.

2) Za + męża Jana Ziober w dniu ziemskich urodzin, ++ rodziców Elżbietę i Roberta Kuśka, rodzeństwo Alfonsa, 
Maksa, Krystynę, Elfrydę, teściów Annę i Franciszka Ziober, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

11.00 1)  Za  +  matkę  Katarzynę  Ciupek  w  kolejną  rocznicę  śmierci,  ojca  Józefa,  brata  Alberta,  szwagra 
Władysława, dziadków z obu stron, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) O zdrowie dla rodziców Zofii i Karola oraz o błogosławieństwo w rodzinie.

15.00 Nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz.
17.00 Za ++ Magdalenę i Wilhelma Zgraja, Tadeusza Wierzbickiego, rodziców i brata oraz ++ z pokrewieństwa.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 2.11.2014 r. – Wspomnienie Wiernych ZmarłychXXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 2.11.2014 r. – Wspomnienie Wiernych Zmarłych
((kolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne; zbiórka do skarbonek na utrzymanie kaplicy pogrzebowejkolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne; zbiórka do skarbonek na utrzymanie kaplicy pogrzebowej))

7.00 1) W intencjach polecanych modlitwie Kościoła przez Ojca Świętego Franciszka.
2) Za ++ polecanych w zaleckach i wypominkach.

9.00 1) W intencjach polecanych modlitwie Kościoła przez Ojca Świętego Franciszka.
2) Za ++ polecanych w zaleckach i wypominkach.

11.00 1) W intencjach polecanych modlitwie Kościoła przez Ojca Świętego Franciszka.
2) Za ++ polecanych w zaleckach i wypominkach.

17.00 Za + Zdzisława Sawickiego jego rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa.


