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XX NIEDZIELA ZWYKŁA 20.08.2017 r.XX NIEDZIELA ZWYKŁA 20.08.2017 r.
((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))

7.00 Za + matkę Gertrudę Depta z okazji jej ziemskich urodzin oraz + ojca Antoniego.
9.00 Za + Andrzeja Bury (od kolegów z wydziału w Fabryce Obrabiarek „Rafamet”).
11.00 Za + Józefa Mamczur (od sąsiadów i znajomych).
16.15 Nieszpory z pieśniami maryjnymi i odnowieniem ślubów Jasnogórskich.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Anny oraz o błogosławieństwo dla rodziny (od babci Kazi i Marysi).

poniedziałek 21.08.2017 r. - św. Piusa X, pap.
7.00 Za ++ z rodziny Skrzypek.
18.00  Za + Władysława Chorąży, ++ rodziców i teściów oraz pokrewieństwo.

wtorek 22.08.2017 r. - NMP Królowej
7.00 Za + wujka Józefa Żurek, ++ rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ rodziców Ernesta i Zofię Borszcz.

środa 23.08.2017 r.
7.00 Do Bożej  Opatrzności,  z  podziękowaniem za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  błogosławieństwo i  zdrowie

z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Waldemara.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + Stanisława Grzych w 3. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, pokrewieństwo i dusze opuszczone.

czwartek 24.08.2017 r. - Święto św. Bartłomieja, Apostoła
7.00 Za + Urszulę Klose w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, szwagrów, dziadków

i dusze opuszczone.
18.00 Za + Bertę Kostka, męża Jana, syna Wernera, + Marię Wühl, męża Franciszka, Elsę Sange, Frenzi Dziadźko,

Charlottę Lippert, Teresę i Antoniego Majnusz i ++ z pokrewieństwa.

piątek 25.08.2017 r.
7.00 Za ++ Helenę i Antoniego Kuneckich, Pawła i Elfrydę Enders.
18.00 Za + męża Tadeusza w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 26.08.2017 r. – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ sobota 26.08.2017 r. – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ ((kolekta na dzieła miłosierdziakolekta na dzieła miłosierdzia))
7.00 Za + Marię Waluga, mężą Antoniego, syna Pawła, ++ rodziców z obu stron.
13.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

w intencji osób przeżywających 65. rocznicę swoich urodzin.
15.00 Ślub konkordatowy: Janusz Kliś – Ewa Walczak.
18.00 Za + Piotra Choroba, + siostrę Ingridę, ojca Reinharda, ++ z rodzin Choroba i pokrewieństwo.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 27.08.2017 r.XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 27.08.2017 r.
7.00 Za + Hedwig Jahnke, + męża i dusze, o których nikt z ludzi nie pamięta.
9.00 1) Msza Św. w intencji mieszkańców Kuźni Raciborskiej z okazji 50. rocznicy nadania praw miejskich.

2) Za ++ rodziców Jadwigę i  Józefa Rasek,  teściów Gertrudę i  Pawła  Wróbel,  rodzeństwo i  dziadków
z obu stron, ++ z pokrewieństwa Rasek, Goleczko i Wróbel.

11.00 1)  Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Maksymiliana oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
2)  Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 10. rocznicy ślubu w intencji Barbary i Rafała Szczepaniak oraz o błogosł. dla rodziny.

16.15 Nieszpory z pieśniami maryjnymi i odnowieniem ślubów Jasnogórskich.
17.00 Za ++ Adama i Gertrudę Kuśka, ++ Feliksę i Stanisława Cieplińskich, ++ siostry Elżbietę i Urszulę, szwagra

Emila, ++ z pokrewieństwa.


