INTENCJE MSZALNE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 31.03.2019 r. – LAETARE

REKOLEKCJE PARAFIALNE – prowadzi ks. Jacek Orszulak; na każdej Mszy Św. – nauka ogólna
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Za + Huberta Niemiec, żonę Elżbietę i ++ z rodzin Niemiec, Skorupa i Rak.
1) Za ++ rodziców Józefę i Wilhelma Goleczko, siostrę Urszulę i ++ z rodzin Goleczko, Mitręga.
2) Za + Herberta Jentsch w 1. rocznicę śmierci.
1) Za ++ Urszulę i Jana Jordan w kolejną rocznicę śmierci.
2) Za + Anielę Czogała w 1. rocznicę śmierci.
Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz spotkanie stanowe dla młodzieży ponadgimnazjalnej, studenckiej
i pracującej: „Niech żyje wolność!”
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Za ++ Edytę i Henryka Stanek, ojca Maksymiliana Wiesner i dziadków z obu stron.
poniedziałek 1.04.2019 r. REKOLEKCJE PARAFIALNE
Za + Leonarda Brzenk w 80. rocznicę ziemskich urodzin.
1) Za + Teresę Szczepaniak w kolejną rocznicę śmierci, + Józefa Szindzielorz.
2) Za + męża i ojca Romana Orłowskiego w 8. rocznicę śmierci i ziemskich urodzin, ++ rodziców Jana
i Wandę, siostrę Felicję, brata Mariana, bratanka Konrada, szwagra Henryka oraz dusze opuszczone.
Nauka stanowa dla dorosłych: „Do Boga osobno – rzecz o samotności”
wtorek 2.04.2019 r. REKOLEKCJE PARAFIALNE
Za + ojca Ryszarda, syna Tomasza w kolejne rocznice śmierci, + matkę Jadwigę oraz ++ rodzeństwo.
1) Za + Ingrydę Waga.
2) Za + ojca Jana Lokocz w kolejną rocznicę śmierci, żonę Anielę, rodzeństwo i rodziców z obu stron oraz dusze op.
Nauka stanowa dla dorosłych: „Do Boga razem – rzecz o Kościele”
środa 3.04.2019 r. REKOLEKCJE PARAFIALNE (kolekta
(kolekta dziękczynna za rekolekcje)
rekolekcje)
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 82. rocznicy urodzin w intencji mamy i babci Marii.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji urodzin w intencji Bernardy Chroboczek.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 65. rocznicy urodzin w intencji Stanisława.

19.00 Droga Krzyżowa ulicami Parafii.
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czwartek 4.04.2019 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
1) Za ++ dziadków Klarę i Teodora Baron.
2) Za Elżbietę Chroboczek w rocznicę ziemskich urodzin.
Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II.
Za żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do służby w Kościele. Za wstawien
nictwem św. Jana Pawła II w intencji próśb i podziękowań, za rodziny naszej parafii, dzieci i młodzież.
piątek 5.04.2019 r. (pierwszy piątek miesiąca)
1) Za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Za ++ Adelajdę i Agnieszkę Zgraja, rodziców Pawła i Łucje Wojtaszek, dziadków z obu stron i dusze op.
Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
Za ++ Władysławę, Walentego, Stanisława, Kazimierza i Zdzisława Jakubik z prośbą o miłosierdzie Boże
i łaskę nieba dla nich.
sobota 6.04.2019 r. (pierwsza sobota miesiąca)
1) Msza Św. wraz z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). Za ++ i żyjących czcicieli NMP.
2) Za ++ rodziców Emila i Martę Przybyła, szwagra Eryka, siostrzeńca Krystiana, ++ dziadków z obu stron
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
Za + Alfonsa Choroba z okazji 90. rocznicy ziemskich urodzin, żonę Ingeborg Choroba, rodziców z obu stron.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7.04.2019 r.

(jęz. niemiecki) Za + Agnieszkę Kurzeja, + męża i ++ dzieci.
Za + Marcina Widuch w 50. rocznicę ziemskich urodzin.
Za ++ Agnieszkę i Pawła Nowotnik oraz + babcię Paulinę (od dzieci i wnuków).
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Za ++ rodziców Irenę i Antoniego Zgraja, ++ z rodziny Zgraja i Majnusz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

