poniedziałek - 19 lipiec 2021
700-

za śp.+ Hildegardę Szarf w rocznicę urodzin
Niebieskiego.
00
18 - msza św. zbiorowa za zmarłych;

prosząc o udział w szczęśliwości Królestwa

wtorek - 20 lipiec 2021
błogosławionego Czesława Patrona Diecezji Opolskiej

700-

za śp.++ Danielę i Mariana, ich syna Zenona Wota i za ++ z rodziny prosząc o udział
w szczęśliwości Królestwa Niebieskiego.
00
18 - za śp.+ Ryszarda Wołczańskiego, za jego za śp.+ siostrę Kazimierę, za śp.++ ojca Józefa,
teściów Zofię i Mieczysława.
środa - 21 lipiec 2021
za śp.+ Czesława Buczkowskiego w 6 rocznicę śmierci, za jego ++ rodziców i rodzeństwo.
00
18 - za śp.+ brata Ryszarda w 1 rocznicę śmierci prosząc o łaskę Zbawienia.
700-

czwartek - 22 lipiec 2021
świętej Marii Magdaleny

700- za śp.+ Gintera Koczy w 3 miesiące po śmierci – od chrześnicy Iwony z dziećmi z Chrzanowa
i od żony z rodziną - prosząc o udział w Chwale Zbawionych.
00
18 - w 24 rocznicę śmierci matki i babci śp.+ Katarzyny Karwat, prosząc o pokój je duszy.
piątek - 23 lipiec 2021
świętej Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy

700- za śp.+ mamę Jadwigę Tynda w 20 rocznicę śmierci, za + ojca Michała i za ++ z rodziny.
1800- w 14 rocznicę śmierci śp. Józefa Biesiada i za dusze ++ z rodziny Biesiadów, Flak i Nowak
oraz wszystkie dusze potrzebujące pomocy.
sobota - 24 lipiec 2021
świętej Kingi

700-

za śp.++ rodziców Anielę i Jana Bek, Stanisławę i Władysława Szagałów prosząc o udział
w Chwale Zbawionych.
00
15 - w rocznice urodzin i Chrztu Świętego Jakuba Sarzyńskiego - z zawierzeniem dziecka
i rodziców Opatrzności Bożej, składając modlitwę dziękczynną i prosząc o wstawiennictwo
Matki Najświętszej.
1800- za śp.+ Bernarda Wiertelorz, śp.++ Andrzeja i Danutę Wiertelorz, za ++ z pokrewieństwa.

17 niedziela zwykła - 25 lipca 2021
zbiórka do skarbon na pomoc ofiarom nawałnic i powodzi w Polsce i w Europie

700- dziękczynna z okazji 45 rocznicy ślubu Wandy i Józefa, z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej.
830- w intencji Apostolatu MARGARETKA o nieustające błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego,
dobre zdrowie, wszelkie potrzebne łaski dla osób modlących się za kapłanów, dla ich rodzin oraz
dla kapłanów objętych i nieobjętych MARGARETKĄ. Prośmy Boga o potrzebne łaski dla
kapłanów neoprezbiterów i kleryków przygotowujących się do kapłaństwa.

1000- w 20 rocznicę śmierci brata Stanisława Giercarz za ++ rodziców Helenę i Władysława prosząc
o udział w szczęśliwości Królestwa Niebieskiego.
1130- msza święta zbiorowa w intencji osób żyjących.
1500- za śp.+ Bartosza Strękowskiego w 3 rocznicę śmierci prosząc o pokój jego duszy.
1600-

nieszpory niedzielne.

1830- za śp.+ Danutę Jamka w 18 rocznicę śmierci, za ++ rodziców Michalinę i Mariana, teściów
Annę i Wacława oraz za ++ z rodziny.

