Liturgia Święta w Parafii od
17.01. do 23.01.2022 r.
Poniedziałek 17.01.2022
7:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Józefa z podz. za łaski,
o zdrowie i Boże błog. dla Tobiasza Dymitryszyn w dniu 30 r.
urodzin i o opiekę Bożą dla rodziny.
18:00 W int. rodzin i domowników o Boże błog., zdrowie, Dary
Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz za ++ z
tych rodzin/ Czarnowąsy / ul. Wolności (strona prawa),
dzielnica między ul. Krzyżową do ul. Borowikowej/.
Wtorek 18.01.2022
7:00 Za + Beatę Bauck w 2 r. śm.
18:00 W int. rodzin i domowników o Boże błog., zdrowie, Dary
Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz za ++ z
tych rodzin /Czarnowąsy/ ul. Krzanowicka (strona lewa i prawa)
dzielnica do torów kolejowych, a także Pl. Klasztorny, ul.
Basztowa, Mechaników i Mikołaja.
Środa 19.01.2022 – św. Józefa Sebastiana Pelczara
7:00 Za + matkę Gertrudę Resel w r. śm., ojca, brata Norberta,
syna Mariusza, dziadków, ciocię Marię Woźnica, za dusze
czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.
17:00 /szkolna/ Za + Stefana Niedworok w mc po śm.
Czwartek 20.01.2022
7:00 Za ++ rodziców Annę i Jacka Kinder, Marię i Leopolda
Laksy, syna Daniela, brata Henryka, za + ks. Franciszka
Piechota, ++ z rodziny Świerc i za dusze czyśćcowe.
18:00 Za + Tadeusza Jendryka w mc po śm.

Piątek 21.01.2022 – św. Agnieszki
7:00 Za ++ rodziców Marię i Józefa Piechota, Martę i Bernarda
Malcherczyk, męża Edwarda, 3 szwagrów, szwagierkę, ++ z pokr.
obu stron i za dusze czyśćcowe.
18:00 /młodz./ Za + Wernera Mros w mc po śm.
Sobota 22.01.2022
7:00 W int. Wspólnoty Szkaplerznej i Wspólnot naszej parafii.
18:00 /niedz./ Za + ojca Joachima Hilla w 1 r. śm.
Niedziela 23.01.2022 – III Niedziela Zwykła
7:00 Za poległych, pomordowanych i zaginionych Parafian
podczas wojny.
8:15 /niem./ Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Alojzego Waindok
w r. śmierci, matkę Anielę, dziadków, ks. Jana Zimolong w 5 r.
śm., matkę chrzestną Marię Wiescholek, ++ z pokr. obu stron i
za dusze czyśćcowe.
9:00 /św. Anna/ Za wstaw. Świętej Rodziny i św. Anny z podz.
za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Kariny i Marka Glomb z
ok. 30 r. małżeństwa i o opiekę Bożą dla całej rodziny.
9:30 Za + Pawła Andrzejewskiego w r. śm., ++ z rodziny i za
dusze czyśćcowe.
11:00 Za + Hildegardę Szleger w 1 r. śm.
16:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i
Boże błog. dla męża i ojca Krzysztofa Rusek z ok. urodzin i r.
małżeństwa oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny.

