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VI NIEDZIELA ZWYKŁA 11.02.2018 r. NMP z Lourdes ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGOVI NIEDZIELA ZWYKŁA 11.02.2018 r. NMP z Lourdes ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

40-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu40-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu
7.00 Za + Kazimierza Gręblewskiego w 1. rocznicę śmierci oraz jego żonę Mariannę.
9.00 Za chorych i starszych parafian z Sakramentem Chorych i Błogosławieństwem Lurdzkim.
11.00 O błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny oraz o życie wieczne dla ++ męża Krzysztofa.
17.00 Za + męża, ojca i dziadka Edwarda Kocjan, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

poniedziałek 12.02.2018 r.
7.00 Za + ks. Rudolfa Zielasko, + Urszulę i Antoniego Zielasko, ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za + Stefana Pasiekę, ++ rodziców i dusze opuszczone.

wtorek 13.02.2018 r.
7.00 Za + matkę Wiktorię Rózga w kolejną rocznicę śmierci, ojca Franciszka, brata Franciszka, ++ 3. siostry,

3.  szwagrów,  dziadków  z  obydwu  stron,  rodziców  Pelagię  i  Augusta  Klimanek,  +  brata  Zygmunta,
++ 2. szwagrów, + Ireneusza Małkowskiego, Waldemara Gaweł oraz ++ z pokrewieństwa.

18.00 Msza  Św.  zbiorowa  i  nabożeństwo  o  jedność  naszej  parafii.  *  O  błogosławieństwo  dla  ofiarodawców
i pomagających w pracach na rzecz naszej parafii. * O Bożą opiekę dla proszących nas o modlitwę w Księdze
Intencji oraz w Skrzynce Intencji na parafialnej stronie internetowej. * Za Biskupów Gliwickich. *  Za tych, którzy
prosili nas o modlitwę. * Za + Julię Sablik (od rodzeństwa). * Za ++ rodziców Teresę i Stanisława Lazar w kolejne
rocznice śmierci. * Za + Marię Kamyk w 30. dzień po śmierci. * O błogosławieństwo dla Marcina i Wiktorii. * Za
++ i żyjących z rodziny Pisarek i Gorzolla. *

środa 14.02.2018 r. – Środa Popielcowaśroda 14.02.2018 r. – Środa Popielcowa  ((ofiara do skarbonek na potrzeby misjonarzyofiara do skarbonek na potrzeby misjonarzy))
7.00 Za ++ spoczywających na naszym cmentarzu.
9.00 Za + Annę Goliasz w 1. rocznicę śmierci, męża Eryka, córkę Brygidę i dusze opuszczone.
16.30 Za + męża Józefa Długosz, ++ rodziców Adolfa i Małgorzatę Potyka, ++ dziadków Potyka i Grieger, + brata

Stefana i dusze opuszczone.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + Antoniego Zawadzkiego w 15. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron.

czwartek 15.02.2018 r.
7.00 Za + siostrę zakonną Faustynę Choroba, ++ rodziców Augustyna i Franciszkę, rodzeństwo, + ks. Józefa

Hanuska, ++ siostry zakonne, + Marię Sonnek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30 Droga krzyżowa dla dzieci.
18.00 Za + męża i ojca Henryka Nowickiego w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, wnuka Kamila i rodzeństwo.

piątek 16.02.2018 r.
7.00 Za + Krystynę Ufniarz w kolejną rocznicę śmierci.
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
18.00 Za + Teresę Jakubiec, męża Edwarda, ++ z rodzin Gabriel i Jakubiec.

sobota 17.02.2018 r.
7.00 Za + matkę Monikę Mazurkiewicz w dniu ziemskich urodzin, ojca Seweryna i ++ z pokrewieństwa z obu

stron.
18.00 Za + Wandę Nems, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18.02.2018 r.I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18.02.2018 r.
7.00 Do Bożej  Opatrzności,  za wstawiennictwem MB Trzykroć Przedziwnej,  z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosł. i zdrowie dla Przyjmujących kapliczki MB oraz o życie wieczne dla Jej ++ czcicieli.
9.00 Za + Stanisława Sowa (od działkowiczów „Tulipan”).
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 100. rocznicy urodzin w intencji Jadwigi Krybus oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
17.00 Za + Agnieszkę Górecki w dniu ziemskich urodzin i kolejną rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Górecki

i Głowacki.


