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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 17.11.2019 r.XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 17.11.2019 r.

((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 35. rocznicy ślubu w intencji Elżbiety i Tomasza Kalbarczyk oraz o błogosł. dla rodziny i dzieci.
9.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Marii i Bogdana Głuszkiewicz oraz o błogosławieństwo dla rodziny,
dzieci i wnuków.

11.00 Za + Jana Kostka, żonę Bertę.
16.15 Nieszpory za zmarłych zalecanych z litania za zmarłych.
17.00Za  +  męża,  ojca  i  dziadka  Władysława  Mucowskiego,  ++  rodziców,  brata,  teściów  i

pokrewieństwo z obu stron.

poniedziałek 18.11.2019 r.
7.00 Za ++ Urszulę Klose, Helmuta Heiny i ++ z rodzin Klose i Szafarczyk.
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.

wtorek 19.11.2019 r.
7.00 Za + Edeltraudę Bugajską w kolejną rocznicę śmierci, rodziców, teściów oraz ++ krewnych.
18.00 Za + Daniela Nowickiego w 2. rocznicę śmierci.

środa 20.11.2019 r.
7.00 Za  +  Marię  Ernst,  męża  Rudolfa,  syna  Jerzego,  synowe,  zięcia  Edmunda,  rodziców  z  obu  stron,

++ z pokrewieństwa Ernst i Choroba.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + matkę Jadwigę Jacek z okazji kolejnej rocznicy śmierci, ojca, siostrę, szwagra i ++ z pokrewieństwa.

czwartek 21.11.2019 r. - Ofiarowanie NMP
7.00 1) Za + ks. prob. Józefa Hanuska w 23. rocznicę śmierci.

2) Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 90. rocznicy urodzin w intencji Rudolfa Żurek
oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

18.00 Za + Hildegardę Przybyła w 22. rocznicę śmierci, + męża Adolfa, zięcia Adama, ++ rodziców z obu stron
i ++ z pokrewieństwa.

piątek 22.11.2019 r. - św. Cecylii
7.00 Za + Józefę Ułanowską (od działu Przetworów Owocowych w Tymbarku).
18.00 Za + męża ojca i dziadka Krzysztofa Gewert, ++ rodziców z obu stron, zięcia Jarosława i brata Leszka.

sobota 23.11.2019 r.
7.00 Za + ojca Krola Baron w kolejną rocznicę ziemskich urodzin oraz + żonę Klarę Baron.
18.00 Za + Łucję Antonik w 3. rocznicę śmierci.

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 24.11.2019XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 24.11.2019
UROCZYSTOŚĆUROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

7.00 Za + ks. Stanisława Niesporka.
9.00 Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 50. rocznicy urodzin w intencji Krystiana Śmiały oraz o błogosł. dla rodziny.
11.00 1) W intencji posługujących podczas liturgii – szafarzy, ministrantów, chóru parafialnego i scholi.

2)  Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Lidii i Józefa Michalskich oraz o błogosł. dla rodziny.

17.00 Za + Leszka Til w kolejną rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Til, Wajda i dusze w czyśćcu cierpiące.


