
IIII N NIEDZIELAIEDZIELA W WIELKIEGOIELKIEGO P POSTUOSTU
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 1.03.2015 r.II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 1.03.2015 r.

((zbiórka do skarbonek na dzieci w Afrycezbiórka do skarbonek na dzieci w Afryce))
7.00 (w j. niemieckim) Za + Piotra Choroba, jego siostrę Ingrydę, ojca Reinharda, ++ z rodzin Choroba i Mazur.
9.00 1) Za + Tadeusza Wierzbickiego, ++ rodziców, brata, ++ Magdalenę i Wilhelma Zgraja, ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Antoniego Daniel (od sąsiadów i znajomych).
1100 Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie w intencji Kazimiery Sołtys z okazji 80. rocznicy urodzin.
15.30 Za wszystkich parafian.
17.00 Za  +  żonę,  matkę  i  babcię  Eugenię  Front  w rocznicę  śmierci,  ++ siostry i  brata,  rodziców i  teściów,

++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
poniedziałek 2.03.2015 r.

7.00 Za + Henryka Czogała ++ rodziców i rodzeństwo.
18.00 1) Za ++ rodziców Łucję i Ernesta Czeczor, ++ dziadków oraz pokrewieństwo z obu stron.

2) Za + Mieczysławę Kriwienok w dniu ziemskich urodzin.
wtorek 3.03.2015 r.

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 
z okazji 80 rocznicy urodzin Jerzego, o błogosławieństwo na dalsze lata, za + syna Jana w rocznicę śmierci, 
++ rodziców, teściów, ++ braci i siostry z obu stron.

18.00 1) Za ++ rodziców Kazimierza i Annę Tomkiewicz, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Zofię Janik, ++ z pokrewieństwa.

środa 4.03.2015 r. – Święto św. Kazimierza, królewicza
7.00 Za + Elżbietę Kubiczek w dniu jej ziemskich urodzin.
18.00 1) Za + Zygmunta Kruszelnickiego, żonę Albinę, ++ z pokrewieństwa.

2)  Za  ++  rodziców  Marię  i  Pawła  Piper  w  kolejne  rocznice  śmierci,  ich  ++  rodziców,  rodzeństwo
i ++ z pokrewieństwa.

czwartek 5.03.2015 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 Za ++ rodziców Jana i Marię Buczek, 3. ++ braci i siostrę Ernestynę Grzesik oraz szwagierki i szwagra.
16.30 Droga krzyżowa dla dzieci.
17.15 Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II.
18.00 1) W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Za rodziny naszej Parafii, za dzieci 

i młodzież, za żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do służby w Kościele.
2) Za + Artura Porombka (od kolegów z rodzinami).

piątek 6.03.2015 r. (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 Za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
18.00 1) Za + Stanisława Lazar i jego + żonę Teresę z okazji jej ziemskich urodzin.

2) Za + ojca Franciszka,+ Jadwigę Wesper, + siostrę Elżbietę, + Stefana, + męża Ernesta, ++ rodziców 
Marię i Józefa Zaluza i dusze opuszczone.

sobota 7.03.2015 r. (pierwsza sobota miesiąca) 
7.00 1) Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). W intencji żyjących i ++ czcicieli NMP.

2) Do Bożej opatrzności MB Trzykroć Przedziwnej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie 
i błogosławieństwo w intencji wnuczki Sary w dniu urodzin, o dary Ducha Świętego w dniu Bierzmowania.

18.00 1) Za + Agnieszkę Raczyńską, jej męża Władysława.
2) Za + Norberta Absalon w kolejną rocznicę śmierci, + matkę Adelajdę i ++ z pokrewieństwa.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8.03.2015 r.III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8.03.2015 r.  Dzień kobietDzień kobiet
((kolekta na Diecezję i Seminarium Duchownekolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne))

7.00 Za + Teresę Lazar (od sąsiadów i znajomych z ul. Kościuszki 5, 6, 7).
9.00 1) Za + męża Edmunda Rogalski w rocznicę śmierci.

2) Za + Genowefę Mirek w 2. rocznicę śmierci oraz za + Stanisława Mirek.
11.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 

z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Leokadii oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
2) Za + Adelajdę Baron z okazji ziemskich urodzin.

17.00 Za ++ rodziców Irenę i Kazimierza Teresiak, Mariannę i Zygmunta Kubiczak, wujków Edmunda i Gustawa,  
dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.


