INTENCJE MSZALNE
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA
21 listopada 2021 (kolekta na opał – gaz do kościoła)
kościoła)

7.00 Za + męża Wilhelma Jeger, jego brata Józefa, ++ teściów Jadwigę i Wilhelma, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 Za + Ignacego Mrozka w 30. dzień po śmierci.
11.00 Za Parafian, a szczególnie w intencji posługujących podczas liturgii – szafarzy, ministrantów, chóru
parafialnego i scholi.
17.00 Za + mamę Waleskę Andrzejak w kolejną rocznicę śmierci i ziemskich urodzin, + ojca Władysława
Andrzejak, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
poniedziałek 22.11.2021 r. - św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
7.00 Za + Jerzego Szarmach (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za ++ Marię Ernst, jej męża Rudolfa, syna Jerzego, dwie synowe, rodziców, rodzeństwo i ++ z rodzinyErnst
i Grzesik.
wtorek 23.11.2021 r.
7.00 Za + matkę Gertrudę Waluga w kolejną rocznicę śmierci, ojca Herberta, teścia Eduarda oraz
++ z pokrewieństwa.
18.00 Za ++ rodziców Zofię i Jana Janik, Władysławę i Stanisława Palica.
środa 24.11.2021 r. - Świętych Męczenników Wietnamskich
7.00 Za + ks. Stanisława Niesporka.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + ojca Karola Baron w rocznicę ziemskich urodzin.
czwartek 25.11.2021 r.
7.00 Za + Teofila Urbaniec i ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za + męża Edwarda Zawisz, ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 26.11.2021 r
7.00 Za + Ryszarda Jończyka (od rodziny Zawora z Buska Zdroju).
18.00 Za + Hildegardę Przybyła w 24. rocznicę śmierci, męża Adolfa, zięcia Adama, ++ rodziców z obu stron
oraz ++ z pokrewieństwa.
sobota 27.11.2021 r.
7.00 Intencja wolna.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji taty i dziadka Zygmunta oraz o błogosławieństwo
rodziny.

dla

I NIEDZIELA ADWENTU, 28.11.2021 r.

(zbiórka do skarbonek na rzecz migrantów z granicy białorusko-polskiej)
białorusko-polskiej)
7.00
9.00

Za ++ Herberta, Gerdę, Gerarda Pachwald, córkę Andreę.
O błogosławieństwo i zdrowie dla pracowników Firmy Remontowo-Budowlanej Jerzy Bandurski i ich
rodzin oraz za ++ pracowników firmy.
11.00 Za + Ernesta Koźlik w 1. rocznicę śmierci.
Po Mszy Św. Chrzest Św. Emilii Rurarz.
17.00 Za ++ rodziców Krystynę i Edwarda Długosz w kolejne rocznice śmierci.

