INTENCJE MSZY ŚW.
23/12/2018

24/12/2018

25/12/2018

26/12/2018

27/12/2018

28/12/2018

29/12/2018

30/12/2018

Niedziela IV NIEDZIELA ADWENTU
09:00
Za ++ Mariannę Myśliwiec w 20-tą rocznicę śmierci, Izydora oraz ++ z pokrewieństwa z obu
stron.
09:00
Za ++ bratową Annę, brata Władysława ich rodziców Eleonorę i Piotra Walaszek, prosząc
o radość życia wiecznego w niebie.
11:00
W intencji rocznego dziecka Igora Glagla, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę
Matki Bożej i Anioła Stróża dla dziecka i Jego najbliższych.
16:00
W intencji Bartłomieja i Jego rodziny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.
Poniedziałek dzień powszedni
07:00
Za wszystkich żyjących i zmarłych Parafian, Duszpasterzy, Fundatorów i Dobrodziejów naszej
parafii.
24:00
Za wszystkich żyjących i zmarłych Parafian, Duszpasterzy, Fundatorów i Dobrodziejów naszej
parafii.
Wtorek Uroczystość Boże Narodzenie
09:00
Za ++ męża Stanisława Woźniaka, rodziców: Irenę, Szczepana, brata Adama oraz Władysławę
Drożdżyńską.
11:00
Dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla Stefanii Chudzik z okazji 85-tej rocznicy urodzin oraz opiekę Matki
Bożej dla całej rodziny.
16:00
Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Niepokalanej z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsza opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty z okazji 40-tej
rocznicy urodzin. /B/
Środa święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika
09:00
Do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo NMP z prośbą o zdrowie
i błogosławieństwo Boże i szczęśliwe rozwiązanie dla wnuczki Eweliny i o zdrowie dla całej
rodziny.
11:00
Za + syna Arkadiusza i Stefanię Targowską na pamiątkę urodzin, oraz Kazimierza Targowskiego,
++ teściów i krewnych.
16:00
Za ++ męża Waleriana Guzenda, rodziców, teściów, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
Czwartek święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
07:00
W intencji Krzysztofa Szymocha z okazji urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie,
dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata życia dla Solenizanta i całej
rodziny.
18:00
Za ++ matkę Jadwigę Pisula w 25-tą rocznicę śmierci, ojca Alfreda oraz ++ z rodziny Pisula,
prosząc o radość życia wiecznego w niebie.
18:00
Za + Walerię Jasińską w 1-szą rocznicę śmierci, prosząc o radość życia wiecznego w niebie.
Piątek święto św. Młodzianków, męczenników
07:00
Za ++ żonę Krystynę Werner w 10-tą rocznicę śmierci na pamiątkę urodzin, rodziców z obu stron
oraz brata Jerzego, prosząc o radość życia wiecznego w niebie.
18:00
Za ++ Ewę Widuła w 12-tą rocznicę śmierci oraz ++ rodziny, prosząc o dar życia wiecznego
w chwale Jezusa Chrystusa naszego Pana.
Sobota Piąty dzień oktawy Bożego Narodzenia
07:00
Do Miłosierdzia Bożego za ++ Monikę Damentka, ojca Stanisława, prosząc o radość życia
wiecznego w niebie.
12:00
Msza Spotkania Misyjnego
18:00
Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji
Longiny i Kazimierza Hadyś z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny.
Niedziela ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
09:00
Za wszystkich żyjących i zmarłych Parafian, Duszpasterzy, Fundatorów i Dobrodziejów naszej
parafii.
11:00
W intencji Beaty i Jacka Kowalewskich z okazji 31-szej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsza opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla małżonków oraz
całej rodziny Maszczyszyn i Kowalewskich.
16:00
Za ++ Danutę Moszczyńską w 14-tą rocznicę śmierci, ++ z rodzin Moszczyńskich, Kozów,
Knauer i Kapera.

