INTE NCJE M SZALNE
I NIEDZIELA ADWENTU 3.12.2017 r.

7.00 (w j. niemieckim) Za + męża Edmunda Tomiczek, ++ rodziców, teściów, + siostrę zakonną Restitutę.
9.00 Za + Stanisława Sowa w 30. dzień po śmierci.
11.00 Za + żonę, mamę i babcię Krystynę Hołubiec w kolejną rocznicę śmierci, aby za wstawiennictwem
Najświętszej Maryi Panny, Miłosierny Bóg obdarzył ją Królestwem Niebieskim.
15.30 Chrzty: Jagoda Anna Lenart. Roczki: Wojciech Bienia.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie z okazji
50. rocznicy urodzin w intencji Andrzeja oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny (od mamy).
poniedziałek 4.12.2017 r. - św. Barbary
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla
Właścicieli i Pracowników Zakładu Przetwórstwa Mięsnego MAXPOL z okazji 40. rocznicy istnienia
firmy oraz o życie wieczne dla ++ pracowników.
9.00 W intencji żyjących i ++ Górników i ich rodzin.
17.00 Za + Grażynę Pietrzyk-Sadowską (od sąsiadów i znajomych).
7.00

wtorek 5.12.2017 r.
7.00 Za ++ teściów Marię i Karola Remiorz, + córkę Krystynę, zięcia Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za + Józefa i Jadwigę Kosmala, + siostrę zakonną Cecylię oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 6.12.2017 r. - św. Mikołaja
7.00 Za + matkę Hildegardę Kosteczka w 4. rocznicę śmierci oraz + ojca Pawła.
16.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
17.00 Za + ojca Ottomara Hellebrandt w kolejną rocznicę śmierci, + matkę Hildegardę, ++ z rodziny Gruchała,
+ Łukasza Śliwińskiego oraz ++ z pokrewieństwa.
czwartek 7.12.2017 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 1) Za ++ rodziców Helenę i Adolfa Ogórek, Alojzego i Annę Klinik, braci Piotra i Lotara, szwagra
Henryka i ciocię Katarzynę.
2) Za + Grażynę Skórka (od siostry z rodziną).
17.00 W intencji próśb i podziękowań, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Za rodziny naszej parafii,
o jedność parafii, za wstawiennictwem Maryi, Matki Kapłanów z podziękowaniem za kapłanów naszej
parafii, siostry zakonne i kleryka, z prośbą o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla ich posługi oraz
o nowe powołania z naszej parafii (od ofiarodawców).
piątek 8.12.2017 r. UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
(kolekta na dzieła miłosierdzia)
miłosierdzia)
7.00 Za ++ Jadwigę i Teodora Kowol oraz ich rodziców, ++ Pawła Ligacz i Marka Frank, ++ Sylwię Chorowski
i Waldemara Kowol oraz ++ z pokrewieństwa.
17.00 1) W intencji Dzieci Maryi, ich rodziców i najbliższych.
2) Za + Martę Piechnik w 30. dzień po śmierci.
sobota 9.12.2017 r.
8.00 Za + Krystynę, ++ z rodziny i dusze opuszczone.
18.00 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 75. rocznicy urodzin w intencji Róży oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
7.00
9.00

II NIEDZIELA ADWENTU 10.12.2017 r.

Za + Gintra Baka w 1. rocznicę śmierci.
Za + Marcina Widuch w 3. rocznicę śmierci, ++ dziadków Anielę i Leona, ++ z pokrewieństwa (od żony
i dzieci).
11.00 Za + Kazimierza Jędrzejczak z okazji 90. rocznicy ziemskich urodzin intencja od żony, córek, wnuczek
i prawnucząt.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 40. rocznicy urodzin w intencji Dariusza Nowak oraz o błogosławieństwo dla dzieci i całej rodziny.

