INTENCJE MSZALNE NA OBECNY TYDZIEŃ
Poniedziałek 18 II
g.17 + Mariannę Płusa – z tacy pogrzeb
g.1730 +Henryka i Mieczysławę Tomkowskich – od wnuczka Konrada z rodziną
g.18 O zdrowie, szczęśliwą operacje i Boże błog dla Krystyny Borowiec – od koleżanek z
zespołu Romano

Spotkanie grupy GLORIA
Wtorek 19 II
g.17 +Natalię Kwiatkowską – od rodziny Sekleckich
g.1730 +Mirosława Zbroję – od mieszkańców ul Spacerowej
g.18 O zdrowie, szczęśliwą operacje i Boże błog dla Krystyny Borowiec – od córek
Środa 20 II

g.16 Adoracja Najświętszego Sakramentu
g.17 +Tadeusza Wierzbowicza – od Krystyny Stefańskiej z rodziną
g.1730 + Mirosława Zbroję – od kolegów i koleżanek z kościelonego
g.18 +Emilię Działak – od rodziny Jaromin Zapalscy i Bracha
Czwartek 21 II
g.17 + Tadeusza Wierzbowicza – od Haliny z dziećmi
g.1730 +Mieczysławę i Henryka Tomkowskich – od wnuczki Irminy z rodziną
g.18 za dar życia +Basi Pik i w intencji jej rodziców i rodziny – od koleżanek i kolegów
z Rady Gminy Skarżysko Kośc.
Piątek 22 II
30

g.16 Różaniec w intencji rodzin
g.17 +Joannę 22 rś. Władysława Gawryś +Wandę Wacława Fijałkowskich – od rodziny
g.1730 W 17 r. urodzin Martyny i Weroniki Derlatka – Msza św. dziękcz-błag i o Boże błog – od rodziców
g.18 +Aleksandra Malinowskiego – z racji urodzin – od żony z rodziną
Sobota 23 II
g.17 +Natalię Kwiatkowską – od rodziny Sieczków i Niziołków
g.1730 +Henryka i Mieczysławę Tomkowskich – od Janiny Błach z rodziną
g.18 O Boż błog dla wszystkich uczestniczących we Mszach św. za zmarłego Stanisława Kępe – od
rodziny zmarłego

g.7
g.9
1030
g.12
g.17

Niedziela 23 II
+Lucjana Jasińskiego – od Rycerzy Kolumba
+Danutę Wiertelosz +Kazimierza Alfredę Frankiewicz – od rodziny
+Józefa 6 rś. Cecylię Bernatek – od syna Krzysztofa z rodziną
za parafian
w intencji misji

Na Msze św. prosimy przychodzić przynajmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną

