INTENCJE MSZALNE
7.00

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 15.09.2019 r.

1) Za + Stanisława Grzych w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i dusze opuszczone.
2) Za + Lecha Major (od kolegów i koleżanek Zespołu Odlewni).
9.00 Za ++ rodziców Lucynę i Józefa Kilian, + brata Romana, ++ dziadków, teściów oraz ++ z pokrewieństwa.
11.00 Za + ojca Henryka, szwagierkę Katarzynę, dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa Świącik, Zawada.
16.15 Nieszpory z pieśniami do Matki Bożej Bolesnej.
17.00 Za ++ Stefanię Mrozek, teściów Pelagię i Wincentego Chroboczek, córkę Annę oraz ++ z pokrewieństwa
z obu stron.
poniedziałek 16.09.2019 r. - świętych męczenników Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa
7.00 Za + siostrę zakonną Faustynę Choroba, jej rodziców, rodzeństwo, kapłanów i siostry zakonne.
18.00 Za ++ rodziców Franciszka i Jadwigę Wesper, + siostrę Elżbietę, + Stefanię, męża Ernesta Strużyna
i ++ z pokrewieństwa.
wtorek 17.09.2019 r.
7.00 Za ++ rodziców Zofię Janik i Władysławę i Stanisława Paliców.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Przybyła, jego ++ rodziców Agnieszkę i Antoniego, rodzeństwo, ojca
Wilhelma Czogała, dziadków z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 18.09.2019 r. - Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
7.00 Za + Bożenę Kawałko w 6. rocznicę śmierci.
17.30 Różaniec Szensztacki wraz z Modlitwą Rzymską Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki 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.
czwartek 19.09.2019 r.
7.00 Za + Jana Chorobę, ++ rodziców, teściów, brata i szwagra.
16.30 Msza Św. szkolna dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. oraz ich rodziców.
18.00 Za + Stefana Sochowskiego.
piątek 20.09.2019 r. - świętych Męczenników Koreańskich
7.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Ryszarda Madeckich, syna Tomasza oraz ++ rodzeństwo.
18.00 Za + Jana Warsińskiego w kolejną rocznicę śmierci.
sobota 21.09.2019 r. - Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
7.00 Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza Reczek w kolejną rocznicę śmierci.
18.00 Za + Edwarda Kocjan w 15. rocznicę śmierci i ++ z pokrewieństwa.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 22.09.2019 r.
7.00
9.00

(kolekta na szczególne inwestycje parafialne)

Za + Gerdę Rak, męża Norberta, ++ z rodzin Rak, Liszka i dusze w czyśćcu cierpiące.
Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodzin
Palej, Procek, Geske.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Ireny i Artura Kalemba oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
17.00 Za ++ Paulinę i Stanisławę Twardowskich oraz ++ z pokrewieństwa.

