INTENCJE MSZALNE
I NIEDZIELA ADWENTU 2.12.2018 r.

7.00 (w j. niemieckim) Za + Antoniego Krybus, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 Za + Edmunda Grzesik (od sąsiadów i znajomych).
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 O błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża w intencji dziecka rocznego Emilii Trestka oraz
o błogosławieństwo dla jej rodziców i chrzestnych.
17.00 Za + Rudolfa Michalski w 1. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 3.12.2018 r. - św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
7.00 Za + Edmunda Grzesik (od rodziny Stanek).
17.00 Za + ojca Ottomara Hellebrandt, matkę Hildegardę, Łukasza Śliwińskiego, ++ Genowefę i Władysława
Gruchała oraz ++ z pokrewieństwa.
wtorek 4.12.2018 r. - św. Barbary, dziewicy i męczennicy
7.00 Za + bratową Teresę Urbaniec i + Katarzynę Śladowską.
10.00 W intencji żyjących i ++ Górników oraz ich rodzin.
17.00 Za + Alfreda Urbaniec (od sąsiadów i znajomych).
środa 5.12.2018 r.
7.00 Za + matkę Hildegardę Kosteczka w kolejną rocznicę śmierci, ojca Pawła, pokrewieństwo i dusze opuszczone.
16.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji zięcia Mariana oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
czwartek 6.12.2018 r. (pierwszy czwartek miesiąca) św. Mikołaja, bpa
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 90. rocznicy urodzin w intencji Otylii Krybus oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
17.00 1) W intencji próśb i podziękowań, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Za rodziny naszej parafii, o jedność
parafii, za żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do służby w Kościele.
2) Za + Józefę Ułanowską (od rodziny Kordeczków).
7.00

piątek 7.12.2018 r. (pierwszy piątek miesiąca) św. Ambrożego, bpa i dra Kościoła
1) Za ++ i żyjących czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Za + Józefę Ułanowską (od Katarzyny i Bogdana Czyrnków).
18.00 Za ++ Wiesława i Grażynę Migdał.
7.00

sobota 8.12.2018 r. UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

(kolekta na dzieła miłosierdzia)
miłosierdzia)
8.00! 1) W intencji Dzieci Maryi, ich rodziców i najbliższych.
2) Za + Maksymiliana Depta w 30. dzień po śmierci.
18.00 Za + Franciszka Kochmańskiego.

II NIEDZIELA ADWENTU 9.12.2018 r. Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie
7.00
9.00

(zbiórka do skarbonek)

Za + Krystynę Herman (od działkowiczów „Tulipan”).
Za + męża, ojca Marcina Widuch w 4. rocznicę śmierci, ++ jego rodziców Anielę i Leona Widuch,
++ z pokrewieństwa.
11.00 Za + matkę Krystynę Wolnik w 15. rocznicę śmierci, ojca Tadeusza, ++ dziadków Ryszarda i Reginę Jonczyk,
++ z pokrewieństwa.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Marii Gołąb oraz o życie wieczne dla + męża Antoniego.

