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XI NIEDZIELA ZWYKŁA 17.06.2018 r.XI NIEDZIELA ZWYKŁA 17.06.2018 r.

((kolekta na szczególne inwestycje parafialne – malowanie świątynikolekta na szczególne inwestycje parafialne – malowanie świątyni))
7.00 Za ++ z rodzin Kurzeja i Picz oraz dusze opuszczone.
9.00 Za ++ Barbarę i Jana Dobosz, synów Władysława i Stanisława oraz ++ z rodziny Dobosz i Gołąb.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 

z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Ewy i Andrzeja Mamczur oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
16.15 Nabożeństwo Czerwcowe i modlitwa poświęcenia pojazdów i ich właścicieli. 
17.00 Za + Józefa i Antoninę Kowalczyk oraz + Tomasza Sośnickiego.

poniedziałek 18.06.2018 r.
7.00 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.

18.30 Za +  syna  Huberta  Stanek w 30.  dzień  po  śmierci,  ++ rodziców Elżbietę  i  Ryszarda  Szwarcer,  Marię
i Antoniego Stanek oraz ++ z pokrewieństwa.

wtorek 19.06.2018 r.
7.00 Za + Józefę Kołodziejczyk (od sąsiadów).
18.30 Za + matkę Jadwigę, ciocię Martę, jej ++ rodziców i pokrewieństwo.

środa 20.06.2018 r.
7.00 Za ++ braci Franciszka i Ernesta Madeckich, bratowe Różę i Otylię.
18.00 Nabożeństwo Czerwcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.30 Za + ojca Zygfryda Szymik w kolejną rocznicę śmierci, matkę Paulinę, siostrę Teresę, szwagrów Leona  

i Jerzego, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa.

czwartek 21.06.2018 r.
7.00 Za + ojca Józefa Stanek, + matkę Pelagię, brata Gerarda, siostrę Stefanię, ++ szwagrów oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.
16.30 Msza Św. na zakończenie roku szkolno-katechetycznego – w intencji Uczniów, Nauczycieli i wszystkich 

Pracowników szkoły z podziękowaniem za miniony rok oraz prośbą o bezpieczne wakacje.
18.30 Za + ojca Herberta Waluga w kolejną rocznicę śmierci,  + matkę Gertrudę Waluga, teścia Eduarda Marek

i ++ z pokrewieństwa.

piątek 22.06.2018 r.
7.00 Za + męża Czesława Sykulskiego w 16. rocznicę śmierci, + siostrę, braci, rodziców z obu stron, wnuków,

++ z rodzin Czarnota, Bertę i Jerzego i Jana, ++ z rodziny Ziemba, pokrewieństwo i dusze opuszczone.
18.30 Za + męża, ojca  Mariana Czech w 65. rocznicę ziemskich urodzin.

sobota 23.06.2018 r. DZIEŃ OJCA
7.00 Za + ojca Oswalda Gajek w 100. rocznicę ziemskich urodzin, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
11.00 Ślub konkordatowy: Sandra Fijałkowska – Radosław Tomczak.
18.00 Za ++ rodziców Annę i Mieczysława Buczkowskich, ich + córkę Krystynę i wnuczkę Karolinę, ++ dziadków 

Ernestynę i Leopolda Wilk, Annę i Kazimierza Buczkowskich, ++ z rodzin Wilk i Buczkowski oraz dusze 
opuszczone.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 24.06.2018 XII NIEDZIELA ZWYKŁA 24.06.2018 r.r.
URUROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELAOCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

((zbiórka do skarbonek na malowanie naszej świątynizbiórka do skarbonek na malowanie naszej świątyni))
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Lidii oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
9.00 Za + ojca Jarosława Rybickiego.
11.00 W intencji żyjących i ++ Ojców naszej parafii z okazji ich święta.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 20. rocznicy ślubu w intencji Dariusza i Moniki oraz o błogosławieństwo dla rodziny.


