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Niedziela 22.05.2016 r. - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJSWIĘTSZEJNiedziela 22.05.2016 r. - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJSWIĘTSZEJ

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 85. rocznicy urodzin w intencji Anieli oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

9.00 1) Dziękczynna w intencji dobrodziejów ks. Krzysztofa Wyciska.
2)  Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo
z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

11.00 1)  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo z okazji
16. rocznicy urodzin w intencji Oli oraz za + tatę Dariusza z okazji ziemskich urodzin.
2) Za + siostrę Adelajdę Baron, ++ rodziców Annę i Jana Piechnik, ++ z rodzin Piechnik, Halamoda i Baron.

17.00 Za + Kazimierza Wciórka, + zięcia Marka, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny Jagielski i Witek.
poniedziałek 23.05.2016 r.

7.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Augustyna Jacek, córkę Monikę, 5. synów, 2. zięciów i dziadków z obu stron.
18.30 1) Za + rodziców Józefa i Katarzynę Ciupek, brata Alberta, szwagra Władysława, dziadków z obu stron

i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Ingę, Łucję Tkocz, ++ rodziców Augustyna i Annę, ++ Gertrudę i Bertę, poległego brata Pawła oraz
dusze opuszczone.

wtorek 24.05.2016 r. - NMP Wspomożycielki Wiernych
7.00 Za + Teofila Urbaniec w 1. rocznicę śmierci, + żonę Marię, dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwo.
18.30 1)  Za  +  Zofię  i  Jana  Żurek,  Elżbietę  i  Emila  Pilny,  Marię  i  Augustyna  Szmajnta,  Jerzego  Kusz,

++ rodziców rodzeństwo dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
2) Za + syna Józefa z okazji ziemskich urodzin.

środa 25.05.2016 r.
7.00 Za + Adolfa Przybyła w 19. rocznicę śmierci, ++ żonę Hildegardę, + zięcia Adama, ++ rodziców z obu stron

oraz ++ z pokrewieństwa.
18.30 1) Za ++ rodziców Adolfa i Augustę Mazur, ++ córki i syny oraz pokrewieństwo.

2) Za + matkę Helgę Trzeciakowską z okazji ziemskich urodzin, ++ dziadków i pokrewieństwo.

czwartek 26.05.2016 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSAczwartek 26.05.2016 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
((kolekta na naszą świątyniękolekta na naszą świątynię))

7.00 Za + Wernera Stopa, ++ rodziców, rodzeństwo, ++ Agnieszkę i Józefa Garbas, ++ ich dzieci, + Rudolfa
Czogała, ++ rodziców, ++ Annę i Jana Hluchnik, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

9.00 1) W intencji ++ i żyjących parafian i budowniczych ołtarzy (z procesją eucharystyczną).
2) Z okazji Dnia Matki o błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących oraz o życie wieczne dla ++ Matek.

ok. 11.15 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo z okazji
70. rocznicy urodzin w intencji Bolesława Mazura oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

17.00 Za + ojca Antoniego Szczepaniak w kolejną rocznicę śmierci, + matkę Teresę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 27.05.2016 r.

7.00 Za  ++  rodziców  Jadwigę  i  Józefa  Malich,  Hildegardę  i  Jana  Skrzypek,  ++  dziadków  z  obu  stron,
++ Gertrudę i Herberta Walugę, Rajmunda Kudlę, Henryka Malczy oraz dusze opuszczone.

18.30 1) Za + Zofię Dziembowską w kolejną rocznicę śmierci, + Tadeusza i ++ z rodziny.
2) Za + męża Joachima Potyka w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów oraz + wnuka Michała.

sobota 28.05.2016 r.
7.00 1) Za + Stanisława Lenarta w 5. rocznicę śmierci, za ++ dziadków, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za + Jerzego Musioł w 1. rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za  +  męża  Piotra  Rogalskiego,  ++  rodziców  Emilię  i  Eugeniusza,  teściów  Annę  i  Pawła,  +  szwagra

Franciszka, bratową Joannę, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z rodziny.

IX NIEDZIELA ZWYKŁA 29.05.2016 r.IX NIEDZIELA ZWYKŁA 29.05.2016 r.
7.00 Za + brata Romana Bandurskiego i + bratanka Piotra Bandurskiego.
9.00 Za + matkę Sylwię Kiel w 5. rocznicę śmierci, + ojca Waltra i teścia Tadeusza.
11.00 Za ++ rodziców Marię i Ewalda Kalemba, ++ z rodzin Kalemba i Depta, ++ pokrewieństwo.
17.0017.00 Za + męża Horsta Ryszka w kolejną rocznicę śmierci, teściów i rodziców oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.


