INTENCJE MSZALNE
Od 19.08. do 25.08.2019 roku

PONIEDZIAŁEK 19.08.2019r.
6:30 (filia) Za żyjących i zmarłych Parafian
7:30 Za +Kazimierza Piątczak – intencja ofiarowana od lokatorów z ulicy Miodowej 34.
18:00 1/ O Boże Miłosierdzie i dar nieba dla +koleżanki Marii Hołdanowicz.
2/ Za ++rodziców Łucję i Ewalda, ++teściów, +babcię Helenę, +siostrę Barbarę,
+brata Fryderyka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK 20.08.2019r. Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora
Kościoła
6:30 (filia) Do Bożej Opatrzności za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu o Boże
błogosławieństwo na dalsze lata życia dla Danuty i Leona z okazji kolejnej rocznicy
ślubu oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny.
7:30 1/ Msza św. o uzdrowienie i pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej
dla Mirosławy Stefaniak.
2/ O Miłosierdzie Boże dla +Elżbiety Sojka jako pamiątka urodzin.
18:00 1/ Za +Zenona Kidawa o dar wiecznej szczęśliwości – intencja ofiarowana
od sąsiadów z ulicy Kolorowej 24C.
2/ Za +Anielę Opara w 15 – tą rocznicę śmierci oraz za wszystkich ++z rodziny.
ŚRODA 21.08.2019r. Wspomnienie św. Piusa X, papieża
6:30 (filia) Za dusze w czyśćcu od ofiarodawców skarbonki.
7:30 1/ Msza św. wieczysta za dobrodziejów i w intencjach polecanych.
2/ O zbawienie dusz i radość wieczną dla śp. rodziców matki Stanisławy
w rocznicę śmierci, +ojca Marcina, ++Mariana, Karola, Antoniego, Janiny,
Marii, Józefa, Jana Giec, ++Czesławy i Franciszka Trojnar, ++Jadwigi, Zenona,
Roberta Stanisława Strózików, ++Stefana i Stanisława Pikor, , ++Anny i Marka
Chyrzyńskich, ++Marianny, Franciszka, Anny Knop, za dusze w czyśćcu
cierpiące, ofiary tragedii smoleńskiej i dzieci nienarodzone.
17:30 Nowenna ku czci Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
18:00 1/ Ku czci Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w intencjach polecanych
2/ Za +Augustyna Wacławek jako pamiątka 90 – tych urodzin i jego ++rodziców.
CZWARTEK 22.08.2019r. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny,
Królowej
6:00 (filia) O Boże Miłosierdzie i dar nieba dla ++rodziców Małgorzaty i Edwarda jako
pamiątka urodzin, ++dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
7:30 1/ O Miłosierdzie Boże i dar nieba dla +Róży Zyzik jako pamiątka urodzin –
intencja ofiarowana od koleżanki Barbary Krupa z Piekar.
2/ Za +mamę Monikę Stabach w kolejną rocznicę śmierci i ++z rodziny.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
18:00 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
i św. Kamila, z podziękowaniem za przeżyte 20 lat w małżeństwie, za wszystkie
otrzymane łaski, z prośbą o opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze
wspólne lata życia dla małżonków Joanny i Bolesława Patoń oraz o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny z obu stron. TE DEUM!

PIĄTEK 23.08.2019r.
6:30 (filia) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
12:00 ślub Wodniok Zuzanna – Dwojak Dawid
18:00 1/ Do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla +żony i matki Anny Orłowskiej
w 7. rocznicę śmierci.
2/ Za +Krystynę Albrecht jako pamiątka urodzin oraz za ++z rodzin Albrecht
i Mazur.
SOBOTA 24.08.2019r. Święto św. Bartłomieja, Apostoła
6:30 (filia) Z okazji urodzin Pawła z prośbą o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo
świętych Patronów.
7:30 1/ Do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla +siostry Rozalii Moszny i +siostrzeńca
Grzegorza, ++z pokrewieństwa z obu stron.
2/ Za +Kazimierza Piątczak – intencja ofiarowana od lokatorów z ulicy Miodowej
34.
17:30 Różaniec
18:00 1/ Za +matkę Helenę jako pamiątka urodzin, +męża, ojca, rodzeństwo, dziadków
i ++z pokrewieństwa.
2/ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA 25.08.2019r. XI Niedziela zwykła
6:00 (filia) Za dusze w czyśćcu cierpiące
7:30 Za +męża Zygmunta Kulikowskiego w 28 rocznicę śmierci, +syna Kazimierza,
++rodziców i teściów oraz ++z pokrewieństwa.
9:00 (filia) Za +Jeremmiego Guga jako pamiątka urodzin.
10:30 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
i św. Kamila, z podziękowaniem za przeżyte 35 lat w małżeństwie, za wszystkie
otrzymane łaski, z prośbą o opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze
wspólne lata życia dla małżonków Doroty i Andrzeja Kieras oraz o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny. TE DEUM!
11:00 (działki) Msza św. w intencji Działkowców „Wyzwolenie”
12:00 Do Miłosierdzia Bożego o dar wiecznej szczęśliwości dla +mamy Łucji
w 7. rocznicę śmierci, +ojca Wincentego Smołka, ++sióstr Aleksandry i Joanny
i wszystkich ++krewnych.
14:00 Przez wstawiennictwo św. Joanny Beretty Molla, w intencji małżeństw i rodzin,
szczególnie tych, które w tym miesiącu obchodzą swoją rocznicę oraz za Marcela
Poniatowskiego, który dziś przyjmie sakrament chrztu świętego.
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++rodziców Marię i Jerzego Adam i ++z rodziny Jureczek.

