
III NIEDZIELA WIELKANOCNAIII NIEDZIELA WIELKANOCNA
III NIEDZIELA WIELKANOCNA 19.04.2015 r.III NIEDZIELA WIELKANOCNA 19.04.2015 r.  ((kolekta na założenie iglicy na wieży kościelnejkolekta na założenie iglicy na wieży kościelnej))

7.00 1) W intencji pracowników  FRB Jerzy Bandurski  i ich rodzin – o błogosławieństwo w pracy i w życiu 
osobistym oraz za ++ pracowników Alojzego Juchę, Andrzeja Milczarskiego i Czesława Michalaka.
2) Za + żonę Edeltraudę Bugajską w dniu jej ziemskich urodzin, ++ teściów, rodziców i ++ z pokrewieństwa.

9.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie 
i dary Ducha Świętego z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Dominiki oraz o błogosł. dla całej rodziny.
2) Do Bożej  Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą o dalsze zdrowie i  błogosła-
wieństwo w intencji Aleksandra Lenarta z okazji 30. rocznicy urodzin, o błogosławieństwo dla całej rodziny 
oraz za + Stanisława Lenarta.

11.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 
z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Danuty i Rudolfa Sąsała oraz o błogosł. dla całej rodziny.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 
z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Anny oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 
z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Stanisława oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

poniedziałek 20.04.2015 r.
7.00 Za + Antoniego Daniel (od sąsiadów i znajomych).
18.00 1) Za + Czesławę Grabowską z okazji 85. rocznicy ziemskich urodzin.

2) Za + Huberta Wardenga, + żonę Krystynę.
wtorek 21.04.2015 r.

7.00 Za + męża Antoniego Krokier, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, szwagrów i dusze opuszczone.
18.00 1) Za + żonę, matkę, babcię i prababcię Annę Miczajka w 1. rocznicę śmierci.

2) Za + Reginę Głowską (od sąsiadów z ul. Świerczewskiego 1).
środa 22.04.2015 r.

7.00 Za + męża, ojca i dziadka Reinharda Remiorz w 4. rocznicę śmierci, + siostrę Krystynę, szwagra Józefa,
++ rodziców Marię i Karola Remiorz oraz ++ z pokrewieństwa.

18.00 1) Za + Ernę Wlazło, męża Zdzisława, syna Krystiana, ++ rodziców i ++ z rodziny.
2) Za + Stefanię Staniek w dniu ziemskich urodzin (od znajomych).

czwartek 23.04.2015 r. - Uroczystość św. Wojciecha, bpa i męczennika, gł. patrona Polski
7.00 Za + Krystian Stopa (od sąsiadów i znajomych).
18.00 1) Za + Antoniego Daniel (od rodziny Łyp).

2) Za + Jana Serafin w kolejną rocznicę ziemskich urodzin.
piątek 24.04.2015 r.

7.00 Za + rodziców Genowefę i Andrzeja Bartoń, ++ Norberta i Grażynę Żurek, ++ z pokrewieństwa.
18.00 1) Za + ojca Franciszka Rózga, dziadków Wiktorię i Franciszka, Zofię i Augustyna Muras, ++ krewnych.

2) Za + Ewę Kania w 4. rocznicę śmierci.
sobota 25.04.2015 r. - św. Marka, Ewangelisty

7.00 Za  ++  matki  Martę  Przybyła  i  Jadwigę  Michalski  z  okazji  ich  ziemskich  urodzin,  +  ojca  Wilhelma,
++ z rodzin Michalski i Bialik oraz ++ dziadków.

18.00 1) Za ++ rodziców Mariannę i Romualda, ich ++ zięciów Leszka i Edwarda, ++ z pokrewieństwa i dusze op.
2)  Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  odebrane  łaski  z  prośbą  o  zdrowie  błogosławieństwo
w intencji Marii z okazji 70. rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny (od córki).

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 26.04.2015 r. Niedziela Dobrego PasterzaIV NIEDZIELA WIELKANOCNA 26.04.2015 r. Niedziela Dobrego Pasterza
((kolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne;kolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne;

zbiórka do skarbonek na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej stowarzyszenia "Modlitwa i Czyn"zbiórka do skarbonek na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej stowarzyszenia "Modlitwa i Czyn"))
7.00 1) Za ++ rodziców Waleskę i Franciszka Przybyła, córkę Małgorzatę, trzech zmarłych synów, zaginionego

syna Ernesta, dwie synowe i dwóch zięciów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 1) O błogosławieństwo dla ks. Adama z okazji urodzin.

2) Za + Annę Czogała w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, dziadków oraz ++ krewnych.
3) Za + Reginę Głowską (od sąsiadów z ul. Świerczewskiego 1).

11.00 1) Do Miłosierdzia Bożego za + męża Bernarda Kowalewskiego, ++ rodziców i dusze opuszczone.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosła. i zdrowie z okazji 
50. rocznicy ślubu w intencji Władysławy i Henryka Pawłowskich oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

17.00 1) Za + Zofię Purol w 1. rocznicę śmierci (od Danuty i Pawła Żyźniewskich).
2) Intencja wolna.


