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II NIEDZIELA ZWYKŁA 15.01.2017 r.II NIEDZIELA ZWYKŁA 15.01.2017 r. DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY  DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 

(początek ferii zimowych)(początek ferii zimowych)
((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))

7.00 Za + Zofię Miś w rocznicę ziemskich urodzi oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Krystyny oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
11.00 Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Całujek w 6. rocznicę śmierci i ziemskich urodzin oraz ++ rodziców

i rodzeństwo z obu stron.
17.00 Za + Edytę Stanek w 1. rocznicę śmierci.

poniedziałek 16.01.2017 r.
7.00 Za + Martę Mrozek.
18.00 Za + Karola Bandurskiego (od pracowników FRB Jerzy Bandurski).

wtorek 17.01.2017 r. – św. Antoniego, opata
7.00 Za ++ Gertrudę i Roberta Kowol, ++ z pokrewieństwa. 
18.00 Za + matkę Marię Piper w 100. rocznicę ziemskich urodzin, + ojca Pawła, brata Edwarda i ++ z pokrewieństwa.

środa 18.01.2017 r.
7.00 Za + Agnieszkę i Jerzego Kalemba, Teresę Wycisk, Joannę Rzytki, ich ++ rodziców i ++ z pokrewieństwa.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla Przyjmujących kapliczki MB oraz o życie wieczne dla Jej
zmarłych czcicieli.

czwartek 19.01.2017 r. – św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa
7.00  Za + matkę Jadwigę Michalską w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Wilhelma i ++ z pokrewieństwa.
18.00  Za + Annę Lużyna, ++ rodziców i rodzeństwo.

piątek 20.01.2017 r.
7.00 Za ++ rodziców Salomeę i  Alojzego Kostka w kolejną rocznicę śmierci, braci Piotra,  Gerarda i Józefa,

+ bratową Zofię, ++ dziadków i pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + Jana Serafin w kolejną rocznicę śmierci.

sobota 21.01.2017 r. – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy DZIEŃ BABCI
7.00 Za + ojca Józefa Gomółka w kolejną rocznicę śmierci i za + matkę Helenę.
18.00 Za + Agnieszkę Raczyńską, jej męża Władysława, rodziców Joannę i Augustyna Choroba, siostrę Różę,

braci Józefa i Maksymiliana.

III NIEDZIELA ZWYKŁA 22.01.2017 r. III NIEDZIELA ZWYKŁA 22.01.2017 r. Dzień DziadkaDzień Dziadka
((kolekta kolędowakolekta kolędowa) ) 

7.00 Za + Augustę Liszka, + męża i ++ dzieci.
9.00 Za + syna Piotra Paprocha, córkę Mirosławę, męża Antoniego, rodziców i teściów oraz ++ z rodziny.
11.00 Za Babcie i Dziadków z okazji ich święta – o błogosławieństwo dla żyjących i radość życia wiecznego

dla zmarłych.
17.00 Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 40. rocznicy ślubu w intencji Danuty i Stanisława Nowak oraz o błogosławieństwo dla
całej rodziny.


	7.00 Za + ojca Józefa Gomółka w kolejną rocznicę śmierci i za + matkę Helenę.

