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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATAUROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
((kolekta na opał – gaz do kościołakolekta na opał – gaz do kościoła))

7.00 Za + dziadka Edmunda Grzesik (od wnuków i prawnuka).
9.00 Do  Bożej  Opatrzności  za  wstawiennictwem  Świętej  Cecylii,  z  podziękowaniem  za  otrzymane  łaski,

z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w intencji Cecylii oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
11.00 1) Za Parafian, a szczególnie w intencji posługujących podczas liturgii – szafarzy, ministrantów, chóru

parafialnego i scholi.
2) Do Miłosierdzia Bożego prosząc o ustanie epidemii, za chorych, służbę zdrowia i ++ w wyniku epidemii.

17.00 Za + matkę i siostrę Łucję Antonik.

poniedziałek 23.11.2020 r.
7.00 Za + ojca Karola Baron w kolejną rocznicę ziemskich urodzin oraz + żonę Klarę Baron.
18.00 Za ++ Jana Kostka i żonę Bertę.

wtorek 24.11.2020 r. - świętych Męczenników Wietnamskich
7.00 Za + o.  opata  Adalberta  Kurzeja  w 100.  rocznicę ziemskich  urodzin oraz  + ks.  proboszcza  Stanisława

Niesporka z okazji kolejnej rocznicy śmierci.
18.00 Za + męża Edwarda Zawisz, ++ rodziców z obu stron oraz dusze opuszczone.

środa 25.11.2020 r.
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 60. rocznicy ślubu w intencji Juty i Karola Markiewka oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za  +  matkę  Gertrudę  Waluga  w  kolejną  rocznicę  śmierci,  ojca  Herberta,  +  teścia  Eduarda  Marek

i ++ z pokrewieństwa.

czwartek 26.11.2020 r.
7.00 Za ++ Annę i Teofila Leksza, rodziców z obu stron i ++ 4. braci.
18.00 Za ++ rodziców Pawła i Annę Ogórek, syna Gerharda, zięcia Edmunda i dziadków.

piątek 27.11.2020 r.
7.00 Za + nauczycielkę Klarę Pchałek (od uczennic).
18.00 Za + Klarę Tworuszka, + córkę Cecylię, ++ rodziców, teściów oraz ++ dwóch zięciów.

sobota 28.11.2020 r.
7.00 Za + Gerarda Pachwald.
18.00 Za ++ rodziców Władysławę i Władysława Kucharskich, Jerzego Draczyńskiego, babcię Janinę, ++ braci,

++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

I NIEDZIELA ADWENTU 29.11.2020 r.I NIEDZIELA ADWENTU 29.11.2020 r.
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie

i dary Ducha Świętego w intencji Marka oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
9.00 Za + brata Tadeusza w 10. rocznicę śmierci, ++ rodziców Helenę i Piotra Ogonowskich, teścia Tadeusza

Dropczyńskiego oraz ++ z rodziny.
11.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Edwarda Sablik w 40. rocznicę śmierci, + żonę Julię Sablik i syna Ryszarda oraz

pokrewieństwo i dusze opuszczone.
17.00 Za + Leszka Til w 5. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Til i Wajda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.


