INTENCJE MSZALNE
7.00
9.00

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.06.2022 r. (kolekta na szczególne inwestycje parafialne)

Za+ Pawła Kurzeja, żonę, dzieci i ++ z rodzin Kurzeja i Olschinka.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
w intencji Teresy i Andrzeja Spałek oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
11.00 Za + Mariana Chodynieckiego (od Eryki Czech).
17.00 Za + ojca Daniela i ++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 20.06.2022 r.
7.00 Za + ojca Zygfryda Szymik w 25. rocznicę, matkę Paulinę, siostrę Teresę, ++ 2. szwagrów, dziadków
z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
18.30 Za + ojca Herberta Waluga w kolejną rocznicę śmierci, + mamę Gertrudę Waluga, + teścia Eduarda Marek
oraz ++ z pokrewieństwa.
wtorek 21.06.2022 r. - św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
7.00 Za + Michała Makulik w kolejną rocznicę śmierci, ++ dziadków Teresę i Jerzego Makulik oraz + Joachima
Potyka.
18.30 Za + żonę Wandę Synowiec, ++ rodziców i teściów, siostrę, szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 22.06.2022 r.
7.00 Za + Barbarę Pleszka (od koleżanek i kolegów).
18.00 Nabożeństwo Czerwcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.30 Do Chrystusa Króla, za wstawiennictwem świętych Tarsycjusza i Dominika Savio, z prośbą o błogosła
wieństwo i łaskę pobożnego, gorliwego i radosnego pełnienia służby przy ołtarzu dla Adriana Janosza
z okazji 11. rocznicy urodzin.
czwartek 23.06.2022 r. - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela DZIEŃ OJCA
7.00 Za + ojca Oswalda Gajek z okazji ziemskich urodzin, matkę Irmgardę i męża Teodora.
13.30 Ślub konkordatowy: Sandra Hausmann – Grzegorz Niekrasz.
16.30 Msza Św. na zakończenie roku szkolno-katechetycznego – w intencji uczniów, nauczycieli i wszystkich
pracowników Oświaty.
18.30 Za + Mariana Czech w kolejną rocznicę ziemskich urodzin.
piątek 24.06.2022 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
(kolekta na dzieła miłosierdzia)
miłosierdzia)
7.00 Za + Władysława Mucowskiego z okazji ziemskich urodzin, ++ rodziców, brata i teściów oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
18.30 Za ++ rodziców Edeltraudę i Jerzego Kubica, ++ z rodziny Kubica i Rakoczy.
7.00

sobota 25.06.2022 r. - Niepokalanego Serca NMP
Za + brata Sebastiana Niewierę w 43. rocznicę jego urodzin.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.30 Za ++ rodziców Annę i Mieczysława Buczkowskich, ich + córkę Krystynę i wnuczkę Karolinę,
++ dziadków Ernestynę i Leopolda Wilk, Annę i Kazimierza Buczkowskich oraz ++ z rodziny Wilk,
Buczkowski i za dusze w czyśćcu cierpiące.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 26.06.2022 r.

(Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze Św. Anny; kolekta na Stolicę Apostolską, tzw. Świętopietrze)
Świętopietrze)
7.00 Za + zięcia Jacka, ++ synów Marka i Zbigniewa oraz ++ z pokrewieństwa Kisz i Kruszewscy.
9.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Św. i życie w łasce uświęcającej w intencji Marka oraz
o błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.00 Za + ojca, dziadka Pawła Kubiczek z okazji jego ziemskich urodzin oraz jego + żonę Zofię.
17.00 Za + syna Jarosława Jończyka w kolejną rocznicę ziemskich urodzin, męża Ryszarda oraz ++ z pokrewieństwa.

