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Intencje Mszy Świętej 

2017-10-01 - 2017-10-08 

Rok A1, XXVI Tydzień Okresu Zwykłego 

Niedziela 

2017-10-01 

Dwudziesta Szósta Niedziela 

Zwykła 

 7:00  + Franciszek Kękuś,Zofia żona,rodzice 

 9:00  + Teresa Frączek,Helena Tomasz rodzice, zmarli 

z rodziny 

11:00  w int. Parafian /CHRZTY/

16:00  dziękczynna w 13 r.ślubu Katarzyny i Mariusza z 

prośbą o bł.Boże dla nich i dzieci 

Poniedziałek 

2017-10-02 

Świętych Aniołów Stróżów 

 7:00  1/ + Zofia Grzybczyk /od IV Róży bł.Jolanty/ 

              2/ o szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki i bł.Boże 

dla dziecka i całej rodziny 

18:00  + Leokadia Tyranowska,Antoni mąż,Jan syn, 

Wanda synowa

Wtorek 

2017-10-03 

 7:00  + Zofia Grzybczyk

18:00  + Franciszek Stanisława Dużyk, Edward 

Przybyło, rodzice 

Środa 

2017-10-04 

św. Franciszka z Asyżu 

 7:00  + Zofia Grzybczyk/od sąsiadów ul.Gwarnej 11,14

18:00  w int. Róż Różańcowych 

Czwartek 

2017-10-05 

św. Faustyny Kowalskiej, 

dziewicy 

 7:00  w int.VII Róży s.Faustyny o bł.Boże i 
miłosierdzie dla zmarłych

18:00  + Karolina Franciszek Żuchnicki,Marian Opala 

Piątek 

2017-10-06 

św. Brunona, prezbitera 

 7:00  + Zofia Grzybczyk

18:00  o opiekę Bożą dla Członków Straży Honorowej 

NSPJ i wieczne zbawienie dla zmarłych

Sobota 

2017-10-07 

Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej 

 7:00  + Jadwiga Piasecka 10 r.śm. 

18:00  w int.Wspólnot Różańcowych/żyjących i zm./ 

Niedziela 

2017-10-08 

Dwudziesta Siódma 

Niedziela Zwykła 

 7:00  + Bronisław Bobek,Helena żona,Mieczysława 

córka,rodzice 

 9:00  + Tadeusz Sosin 

11:00  + Stanisława Jelonek

16:00  + Helena Józef Michalik 
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