INTENCJE MSZALNE NA OBECNY TYDZIEŃ
Poniedziałek 13 VIII
g.17
g.18

30

g.1830
g.18

Nabożeństwo Fatimskie
W 13 r. ślubu Krzysztofa i Katarzyny Solarz – Msza św. dziękcz-błag o Boże błog
potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny
+Ewę Strzelec – od koleżanek z zakładu obuwia
W 2 r. ślubu Aleksandry i Andrzeja Bedyńskich – Msza św. dziękcz-błag o Boże błog i potrzebne
łaski dla Jubilatów i całej rodziny – od rodziców

Wtorek 14 VIII
g.18 +Michała Marię Mariannę Bernackich +Józefa Latałe – od rodziny
g.1830 + Agnieszkę Staszałek 5 rś. – od rodziny
g.19 +Stanisława Kępę – od siostry Teresy

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

Środa 15 VIII
W 20 r. urodzin Arkadiusza Piętaka – Msza św. dziękcz- błag o Boże błog i potrzebne łaski dla
Jubilata – od rodziców i siostry
+Kazimierza Alfredę Frankiewicz +Mieczysława Martę Szewczyk – od rodziny
+Józefa Annę Bronisława Wiesława Karpeta – od rodziny
za parafian
zmarłych z całej rodz. Cisów i Sieczków – od dzieci i wnuków

Czwartek 16 VIII
g.18 +Andrzeja Stachowicza – od sąsiadów z ul. Racławickiej.
g.1830 +Tomasza Płusę – od siostry Zofii z rodziną
g.19 +Zofię Szczygieł – z tacy pogrzeb.

g.18
g.1830
g.19

Piątek 17 VIII
W 47 r. ślubu Marii i Teodozjusza Tarabasz – Msza św. dziękcz-błag o Boże błog potrzebne łaski
dla Jubilatów i całej rodziny – od dzieci
+Sylwię Borej – od bliskich sąsiadów
+Tadeusza Wierzbowicza – z tacy pogrzeb.

Sobota 18 VIII
g.18 +Ewę Strzelec – od Elżbiety i Stefana Kowalik
g.1830 +Ryszarda Woźniaka – od bratanka Marka z rodziną
g.19 +Jana Bilskiego – od syna Grzegorza z rodziną
Niedziela 19 VIII
g.7 +Kazimierę 19 rś. Lucjana Waldemara Sekleckich +Balbinę Józefa Kocia – od syna Henryka z rodziną
g.9
+ Stanisława Barana – od rodziny Gładyś
g.1030 w intencji misji
g.12
za parafian
g.17 +Teresę Staniszewską 2 rś. +Mariannę Tadeusaza Ciok – rodziców – od rodziny

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

