Liturgia Święta w Parafii od
28.09. do 04.10.2020 r.
Poniedziałek 28.09.2020 – św. Wacława

7:00 Za + Mariusza Kasprzak i za dusze w czyśćcu cierpiące.

17:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Hildegardę i
Józefa Kaluza, Marię i Pawła Sowa oraz za ++ dziadków.

Wtorek 29.09.2020 – św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

7:00 Za + ojca Michała z ok. ur., matkę Rozalię, teściów,
dziadków, ++ z rodziny Fautsch i Wystub, za dusze czyśćcowe
oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

17:00/św. Anna/ Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca
Zbigniewa Gąska w 1 r. śm.

Środa 30.09.2020 – św. Hieronima

7:00 Za + Augustyna Hudala w 1 r. śm. i za dusze w czyśćcu
cierpiące.

17:00 /szkolna/ Za ++ rodziców Gertrudę i Joachima Lysik, ++ z
pokr. Lysik i Kałuża, oraz za ++ Marthę i Rudolfa Mally.

Czwartek 01.10.2020 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus

7:00 Za ++ Hildegardę i Bronisława Centner i za dusze w
czyśćcu cierpiące.

13:00 /św. Anna/ Ślub rzymski: Mateusz Albinger i Aleksandra
Bieńkowska

17:00 Za ++ rodziców Monikę i Stefana Kochanek, brata
Norberta, siostrę Krystynę i ++ z pokrewieństwa.

Piątek 02.10.2020 – św. Aniołów Stróżów

7:00 I. Za żyjących i ++ Parafian i czcicieli NSPJ oraz za ++
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii. II. Za wstaw.
Matki Boskiej NP z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże
błog. dla żony i matki Elżbiety Kucharczyk z ok. 70 rocznicy
urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

18:00 /młodz./ Za + żonę i matkę Ingeborgę Müller w 6 r. śm. i

++ z całego pokr.

Sobota 03.10.2020

7:00 Za wstaw. Matki Boskiej Różańcowej z podz. za otrzymane
łaski, o zdrowie i Boże błog. na dalsze lata dla Doroty
Starosta w dniu 80 rocznicy urodzin oraz za ++ rodziców, męża
Jerzego i za dusze czyśćcowe.

16:00 /św. Anna/ Ślub rzymski: Marcin Sierek i Dominika
Opiatowska

18:00 /niedz./ Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Józefa z podz.
za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca
Gintra Ripel z okazji 60 rocznicy urodzin i rocznicy
małżeństwa oraz o opiekę Bożą w rodzinie.

Niedziela 04.10.2020 – XXVII Niedziela Zwykła

7:00 Za + ciocię Agatę Lisoń, jej rodziców i rodzeństwo oraz
za dusze czyśćcowe.

8:15 /niem./ Ku czci św. Franciszka w int. żyjących i ++
Tercjarzy i o nowe powołania.

9:00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Annę i Edwarda Więcek, ojca
Alfonsa Golomb, ciocię Marię Swoboda i jej męża Wiktora.

9:30 Dożynki: z podziękowaniem Panu Bogu za tegoroczne plony,
w int. rolników o błogosławieństwo w pracy i o opiekę Bożą dla
ich rodzin oraz w int. Parafian.

11:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za otrzymane łaski, o
zdrowie i Boże błog. dla Lidii i Zygmunta Suszniak z okazji 30
rocznicy małżeństwa i o opiekę Bożą w rodzinie.

13:00 /św. Anna/ Ślub rzymski: Marek Piechota i Beata Kupczyk.

15:00 Nabożeństwo różańcowe

16:00 Za ++ rodziców Reginę i Zenona Orepuk, ++ z rodzin:
Orepuk, Czarnecki i Sobolewski oraz za dusze czyśćcowe.

