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

16.00 KONCERT WIELKANOCNY – ku czci św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII.
17.00 Za + Zofię Purol w 1. rocznicę śmierci (od Danuty i Pawła Żyźniewskich).

poniedziałek 27.04.2015 r. - rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII
7.00 Za  ++  rodziców  Martę  i  Alojzego  Zimerman,  dziadków  z  obu  stron,  ++  z  pokrewieństwa  i  dusze  

opuszczone.
18.00 1) Za + Jana Chorobę, ++ rodziców, teściów, brata Jerzego.

2)  Za  ++ rodziców Magdalenę  i  Józefa  Wacławczyk,  dziadków Małgorzatę  i  Bonifacego  Wacławczyk,
dziadków Marię i  Jana Serżysko, + Annę Kretek,  + Annę, Agnieszkę i  Konrada Jamrozy,  + Antoniego
Daniel, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

wtorek 28.04.2015 r.
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Gertrudy oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
18.00 1)  Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo,

zdrowie i opiekę Anioła Stróża z okazji 10. rocznicy urodzin w intencji Klaudii.
2) Za + Krystynę Wolek (od przyjaciół).
środa 29.04.2015 r. - Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i dra Kościoła, patronki Europy

7.00 Za ++ Łucję i Józefa Rzodeczko, ++ z pokrewieństwa.
18.00 1) Za + żonę, matkę i babcię Rozalię Latos w rocznicę ziemskich urodzin, ++ rodziców Jana i Mariannę, 

ojca Alojzego, matkę Anastazję, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron, ++ sąsiadów i znajomych.
2)  Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Bernarda.

czwartek 30.04.2015 r.
7.00 1)  Za  +  Gintra  Garbas,  jego  ++  rodziców,  rodzeństwo,  szwagra  Wernera,  jego  +  syna  Krystiana,

++ z pokrewieństwa Garbas, Pyrek i dusze opuszczone.
2) Za + Pawła Niedźbałę (od sąsiadów z ul. Kozielskiej).

18.00 Za + Reginę Głowską (od koleżanek z pracy).
piątek 1.05.2015 r. - św. Józefa Rzemieślnika (pierwszy piątek miesiąca)

7.00 1) W intencji żyjących i ++ czcicieli NSPJ.
2) Za ++ Konrada i Wilhelminę Rychly, ++ Józefa i Annę Dzierżek.

18.30 1) O zdrowie i błogosławieństwo dla rodzin z kręgu 100. przyjmujących Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną  
(od kręgu 100).
2) Za + Reginę Bretsznajder (od sąsiadów i znajomych).

sobota 2.05.2015 r. sobota 2.05.2015 r. (pierwsza sobota miesiąca) (pierwsza sobota miesiąca) UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ POLSKI,UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ POLSKI,
gł. patronki polski gł. patronki polski ((kolekta kolekta na dzieła miłosierdziana dzieła miłosierdzia))

7.00 Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). W intencji żyjących i ++ czcicieli NMP.
10.00 Za + Juliana Połeć w 30. dzień po śmierci.
18.00 1) Za ++ rodziców Marię i Grzegorza Mikulskich, ++ teściów Helenę i Józefa Murawskich.

2) Za + Stanisława Grzych (od rodziny Świderskich).
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 3.05.2015 r. V NIEDZIELA WIELKANOCNA 3.05.2015 r. ((kolekta kolekta na potrzeby naszej parafiina potrzeby naszej parafii))

7.00 (w j. niemieckim) Za żyjących i ++ członków DFK.
9.00 1) W intencji Ojczyzny i Sprawujących władzę.

2) Do Bożej Opatrzności, ku czci św. Floriana, za żyjących i ++ Strażaków.
11.00 1) Za + Krystiana Stopa (od sąsiadów i znajomych).

2) Za + ojca Tadeusza Leś w 30. dzień po śmierci, mamę Krystynę Wolnik, dziadków Reginę i Ryszarda Jończyk.
15.30 Chrzty i Roczki.
17.00 Za + męża Jana Piechulę, + syna Wernera, ++ rodziców, rodzeństwo, teściów, szwagrów i dusze opuszczone.


