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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 9.08.2020 r.XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 9.08.2020 r.

7.00 Za + Annę Olschinka, + męża, ++ dzieci i dusze opuszczone.
9.00 Za ++ męża Romualda Kilian, jego rodziców i + ojca Waldemara.
11.00 Za ++ Elfrydę i Leona Mazur, ++ z rodzin Żydek i Mazur oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za + syna Norberta Otlik, jego ++ dziadków i pradziadków, + siostrę Helenę, ++ pokrewieństwo i dusze

opuszczone.

poniedziałek 10.08.2020 r. - Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
7.00 Za + Annę Bogusz, ++ rodziców i rodzeństwo, ++ siostry zakonne i kapłanów, którzy posługiwali w naszej

parafii.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 85. rocznicy urodzin w intencji Zygmunta Latos oraz o błogosławieństwo dla dzieci i wnuków.

wtorek 11.08.2020 r. - św. Klary, dziewicy
7.00 Za ++ Helenę i Antoniego Kunecki oraz Elfrydę i Pawła Enders.
18.00 Za + Eugeniusza Szwalskiego w dniu ziemskich urodzin (od córki z rodziną).

środa 12.08.2020 r.
7.00 Za + ojca Alojzego Depta (od dzieci Gosi, Krzyśka i Basi).
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 66. rocznicy urodzin w intencji męża Jana oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

czwartek 13.08.2020 r.
7.00 Za + Leopolda Kawałko i ++ z rodziny Kawałko.
18.00 Za ++ Edytę i Henryka Stanek, ojca Maksymiliana Wiezner i ++ z pokrewieństwa.

piątek 14.08.2020 r. - św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
7.00 Za + Marię  Mikołajek  w 1.  rocznicę  śmierci,  +  Pawła  Mikołajek  w kolejną  rocznicę  śmierci,  +  Annę

Czogała, ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za ++ Marię i Stanisława Michalak, dziadków Bolesławę i Bronisława, + siostrę Zofię, ++ braci, wujków

Karola i Edwarda oraz ++ z pokrewieństwa.

sobota 15.08.2020 r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMPsobota 15.08.2020 r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
((kolekta na dzieła miłosierdziakolekta na dzieła miłosierdzia))

7.00 Za + babcię Jadwigę Jacek w kolejną rocznicę ziemskich urodzin.
9.00 Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie w intencji rodziny Murawkich.
11.00 Za + Kazimierza Idzik, rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
17.00 Do  Bożej  Opatrzności  przez  wstawiennictwo  Matki  Bożej,  z  podziękowaniem  za  otrzymane  łaski,

z  prośbą  o  błogosławieństwo  i  zdrowie  dla  Daniela  Gajewskiego  z  okazji  25.  rocznicy  urodzin  (od
Liturgicznej Służby Ołtarza).
Po Mszy Św. ślub konkordatowy: Agnieszka Fabisiak i Adrian Kusma i  Chrzest Św.:  Antonina Maria
Kusma.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 16.08.2020 r.XX NIEDZIELA ZWYKŁA 16.08.2020 r.
((kolekta na zapłacenie remontu kaplicy cmentarnejkolekta na zapłacenie remontu kaplicy cmentarnej))

7.00 Za ++ rodziców Annę i Alojzego Klinik, Helenę i Adolfa Ogórek,, braci Piotra, Lotara, szwagra Henryka
i ciocię Katarzynę.

9.00 Za + męża, dziadka i pradziadka Antoniego Paprocha w kolejną rocznicę śmierci oraz + syna Piotra i córkę
Mirosławę. 

11.00 Do Chrystusa  Najwyższego  Kapłana,  z  podziękowaniem za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  błogosła
wieństwo i zdrowie dla ks. Joachima z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

17.00 Za + matkę Ingę Giza.


