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V NIEDZIELA WIELKANOCY 2.05.2021 r.

(w jęz. niem.) Za + Henryka Kostka i + Ewalda Kostka (od rodziny Bronka).
Za ++ Stefanię i Jana Przywara o radość życia wiecznego.
Za + Grażynę Pietrzyk-Sadowską w 4. rocznicę śmierci.
O błogosławieństwo dla dzieci rocznych Sary Iwanaszko i Mai Sowa oraz ich rodziców i chrzestnych.
Nabożeństwo Majowe.
Za ++ Marię i Stanisława Michalak, dziadków Bolesławę i Bronisława, Zofię i Karola Bandurskich, Edwarda
Bandurskiego, braci Antoniego, Hieronima i Stanisława oraz ++ z pokrewieństwa.

poniedziałek 3.05.2021 r.
Uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej patronki Polski

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Moniki Grzesik oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
W intencji Ojczyzny, Sprawujących władzę i Mieszkańców naszej Gminy oraz za wstawiennictwem
św. Floriana w intencji Strażaków i ich rodzin.
Za + syna Krzysztofa Jankowskiego w rocznicę ziemskich urodzin.
wtorek 4.05.2021 r. - św. Floriana, męczennika
Za ++ Teresę Majnusz, męża Antoniego, Andrzeja Michałek, Bertę i Jana Kostka, syna Wernera
i ++ z pokrewieństwa.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 30. rocznicy ślubu w intencji Marii i Dariusza oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny.
środa 5.05.2021 r.
Za + ks. Gerarda Kostkę.
Nabożeństwo majowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
Za + męża Jana Piechula w kolejną rocznicę śmierci, syna Wernera, ++ rodziców, rodzeństwo, teściów,
szwagrów i ++ z pokrewieństwa.
czwartek 6.05.2021 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba
1) Za + Jana Chroboczek, ++ rodziców oraz braci Jerzego i Wincentego.
2) Za + Herberta Stanjek w dniu ziemskich urodzin.
Nabożeństwo majowe ku czci św. Jana Pawła II.
1) Za żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do służby w Kościele. Za
wstawiennictwem św. Jana Pawła II w intencji próśb i podziękowań, za rodziny naszej parafii,
dzieci i młodzież.
2) Za + Stefanię Czyszczoń w dniu ziemskich urodzin, jej rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 7.05.2021 r. (pierwszy piątek miesiąca)
1) Za wszystkich parafian, a szczególnie za czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Za + ojca Stanisława z okazji ziemskich urodzin.
Za ++ rodziców Elfrydę i Stanisława Cieślik, ++ z rodzin Cieślik i Bulenda.
sobota 8.05.2021 r.
Uroczystość św. Stanisława, bpa i męczennika, głównego patrona Polski
(święcenia diakonatu w katedrze gliwickiej naszego parafianina Przemysława Pawlaka)
Pawlaka)
Za + matkę i babcię Teresę Ernst, jej mężów Leona i Jerzego, rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.
Za + męża, ojca i dziadka Alojzego Depta.

VI NIEDZIELA WIELKANOCY 9.05.2021 r.

7.00
9.00

(kazanie wygłosi dk Przemysław Pawlak; kolekta na szczególne inwestycje parafialne )

Za + Cyrylę Majewską (od współlokatorów i sąsiadów z ul. Arki Bożka i Kocura).
1) Za + córkę Urszulę Niedźwiedź w 30. dzień po śmierci, + męża Jana Ziober w kolejną rocznicę śmierci,
++ rodziców Elżbietę i Roberta Kuśka, rodzeństwo Alfonsa, Maksa, Krystynę i Elfrydę, teściów Annę
i Franciszka Ziober, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ rodziców Franciszka i Teresę Całujek.
11.00 Za + brata Adama Jaworskiego.
17.00 Za + Wincentę Szwalską w dniu ziemskich urodzin (od córki z rodziną).

