29 niedziela zwykła
21 października 2018
informacje duszpasterskie
Niedziela Misyjna
12 rocznica poświęcenia kościoła - "kiermasz"
700- za śp. ++ rodziców Elżbietę i Józefa Zacharskich oraz za ++ z rodziny z obu stron.
830- za śp. + Norberta Scherner w 23 rocznicę śmierci, za ++ rodziców Franciszkę i Alberta
i za ++ teściów Krystynę i Józefa oraz za ++ z pokrewieństwa.
1000- w 12 rocznicę poświęcenia kościoła - w intencji wszystkich, którzy modlitwą, pracą,
złożoną ofiarę i na wszelki inny sposób wsparli i ciągle wspomagają troskę o nasz
kościół. Za zmarłych dobrodziejów kościoła i parafii.
1130- msza święta zbiorowa w intencji osób żyjących.
za śp. + męża Jerzego Giżyńskiego i za ++ rodziców Franciszka
1400- msza św. z udziałem dzieci:
i Zofię, za śp. ++ siostry i braci, za + Annę i Franciszka Wiśniewskich, za śp. ++ braci
i siostry.
1500- za śp. ++ męża Bronisława Pohlera w 25 rocznicę śmierci, za ++ z rodziny Kononowiczów:
Lubę, Stanisława, Jana, Stanisławę, Janinę oraz za ++ dziadków z obu stron i za ++
z pokrewieństwa.
1600- Akatyst o Bogurodzicy w wykonaniu Chóru SURSUM CORDA i Wiernych;
1830- za śp. ++ rodziców Teresę i Józefa Danuch, za ++ teściów Marię i Ernesta Keil i za ++
z rodziny i z pokrewieństwa.

nabożeństwa różańcowe
w dni powszednie godz.7.15 oraz godz.17.25
w niedzielę godz.16.00
poniedziałek - 22 października 2018 - św. Jana Pawła II
630- za śp. + Henryka Skuza od rodziny Błażewiczów.
800- za śp. ++ męża Bronisława, teściów Stefana i Gertrudę, rodziców Irenę i Hieronima Baranowskich, brata Tadeusza, wuja Antoniego, szwagra Zbigniewa, ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcowe.
1800- msza św. zbiorowa za zmarłych;
wtorek - 23 października 2018
630- za śp. ++ żony: Ingrid i Marię, za ++ rodziców Małgorzatę i Pawła, brata Norberta i za ++ z
pokrewieństwa i za dusze czyśćcowe.
00
8 - za śp. ++ Adelę Kałamarz, jej męża Ksawerego, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
1800- za śp. + Jadwigę Jastrzębska w 4 rocznicę śmierci.
środa - 24 października 2018
o zdrowie i potrzebne łaski z okazji 17 rocznicy urodzin Weroniki, w podziękowaniu za
dotychczasową opiekę i o Boże błogosławieństwo dla Weroniki i jej rodziny.
00
8 - za śp. ++ męża Leona Hofman, syna Zdzisława oraz rodziców Marię i Stanisława Pławiak.
1800- za śp. + żonę Marie Wiącek, braci Stanisława i Jana, siostrę Janinę Świeżyńską, za ++ rodziców z obu stron.
630-

czwartek - 25 października 2018 -

„ognisko modlitwy za młode pokolenie”

630- za duszę śp. + brata Wita Więcławek w 6 rocznicę śmierci, za śp. + bratową Mirosławę
Więcławek w 12 rocznicę śmierci oraz za ich śp. ++ dzieci Jana i Mariusza.
00
8 - za śp. + męża, ojca i dziadka Edwarda Dadura, za ++ rodziców Elżbietę i Józefa Morawiec
oraz brata Manfreda Morawiec.
8.3o – 18.oo – adoracja Najświętszego Sakramentu

1800-

za śp. ++ rodziców i teściów Jadwigę i Władysława Skrzypek oraz wujka Edmunda Kaczorowskiego i za dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek - 26 października 2018
630800-

za śp. + mamę Bronisławę Malec w pół roku po śmierci.
w 20 rocznicę śmierci za śp. + męża, ojca i dziadka Franciszka Skoczek, za wszystkich ++
z rodziny Skoczków i Szalewów.
1630-

1800-

nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci;

za śp. + syna Andrzeja Wiertelorz w 1 rocznicę śmierci, za + ojca Bernarda Wiertelorz,
+ synową Danutę oraz za ++ z rodziny.
1900-

nabożeństwo różańcowe z udziałem młodzieży;

sobota - 27 października 2018
630- za śp. + męża Bolesława Szawara, za ++ rodziców Zofię i Aleksandra, Stanisława i Genowefę.
800- w intencji córki Magdaleny Karp w 41 rocznicę urodzin w podziękowaniu za wszelkie dobro,
z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej.
1400- msza święta

1800- za śp. + mamę Stanisławę Klemińską i za ++ tatę Jerzego Klemińskiego, teścia Bogumiła
Miśkiewicz, wujka Andrzeja Piątkowskiego, szwagra Jerzego Mariańczyk, Teresę Zadurską
oraz za wszystkich ++ z rodziny.

30 niedziela zwykła - 28 października 2018
700- za śp. + mamę z Marię Kurzela w 22 rocznicę śmierci, za ++ rodziców Edytę i Walentego Król,
za + brata Norberta Król oraz wszystkie dusze z rodziny Król i Kurzela.
30
8 - w 45 rocznice Sakramentu małżeństwa Teresy i Mariana, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalszą Boża opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i całej
rodziny.
1000- 1. dziękując za wszystkich, którzy towarzyszyli mojemu zmarłemu mężowi Tadeuszowi Kucharskiemu pomocą, modlitwą, sercem, obecnością w chorobie i odprowadzili go w miejsce
wiecznego spoczynku, proszę Boga, aby obdarzył ich wszelkimi łaskami potrzebnymi na codziennych drogach i Swoim błogosławieństwem.
2. za śp. + Mirosławę Buczkowską w 14 rocznice śmierci, za śp. + Floriana Buczkowskiego w
23 rocznie śmierci i za wszystkich ++ z rodziny.
1130- msza święta zbiorowa w intencji osób żyjących.
1430- udzielanie Sakramentu Chrztu świętego
00
15 - w intencji dzieci dzisiaj ochrzczonych oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców i rodzin
dzieci.
1600- nabożeństwo różańcowe.
30
18 - za śp. + Józefa Smagę, za ++ rodziców Helenę i Leona Smaga, Bronisławę i Ludwika Andrukonis, za ++ braci Tadeusza i Kazimierza oraz za + bratową Mariannę.

nabożeństwa różańcowe
w dni powszednie godz.7.15 oraz godz.17.25
w niedzielę godz.16.00

