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Intencje Mszy Świętej 

2017-12-31 - 2018-01-07 

Rok B, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim  

 

Niedziela 

2017-12-31 

Święto Świętej Rodziny 

Jezusa, Maryi i Józefa 

 7:00  + Aniela Wajda,Władysław mąż,Mieczysław 

Tadeusz synowie

 9:00  + Józef Bilski,Anna Stanisława żony,ich dzieci 

11:00  + Aniela Dobosz /od rodz.Dziadkowców/ 

16:00  + Stefan Bilski,jego rodzice,Mirosław zięć 

Poniedziałek 

2018-01-01 

Uroczystość Świętej Bożej 

Rodzicielki Maryi 

 7:00  + Antonina Ciesielska 5 r.śm.,Edward mąż, 

Mieczysław Antoni synowie,Anna synowa 

 9:00  + Mieczysław Jelonek, Katarzyna żona, 

Władysław brat 

11:00 o cud uzdrowienia dla Wojtka  

16:00  + Mieczysław Chytkowski,rodzice 

Wtorek 

2018-01-02 

św. Bazylego Wielkiego 

i Grzegorza z Nazjanzu, 

 biskupów i doktorów 

Kościoła 

 7:00  + Jerzy Czernecki /p/ 

18:00  + Jan Rogoda,rodzice,Paweł syn 

Środa 

2018-01-03 

Najświętszego Imienia 

Jezusa 

 7:00  + Jerzy Czernecki /p/ 

18:00  w int. Róż Różańcowych 

Czwartek 

2018-01-04 

 7:00  + Jerzy Czernecki /p/ 

18:00  w int. dusz czyśćcowych 

Piątek 

2018-01-05 

 7:00  + Jerzy Czernecki /p/ 

18:00  o opiekę Bożą dla Członków Straży Honorowej 

NSPJ i wieczne zbawienie dla zmarłych

Sobota 

2018-01-06 

Uroczystość Objawienia 

Pańskiego 

 7:00  + Barbara i Józef Czamara 

 9:00  + Aniela Pietruszka 23 r.śm.,Antoni mąż, 

ks.Józef i Stanisław synowie 

11:00  o zdrowie i bł.Boże dla Mariusza z rodziną 

16:00  + Genowefa Czort,Alojzy mąż,Julian syn

 
Stworzone przez www.blizejparafii.pl 

http://www.blizejparafii.pl/
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Niedziela 

2018-01-07 

Święto Chrztu Pańskiego 

 7:00  + Honorata Radwańska,Antoni mąż

 9:00  + Stanisław Baran 2 r.śm. 

11:00  w int. Parafian /CHRZTY/

16:00  + Agnieszka Pietruszka, zmarli z rodz. 
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