Intencje mszalne od 02.10. do 08.10.
Niedziela – 02 października XXVII Niedziela Zwykła
730
Aby każdy z nas, kontemplując w tajemnicach Różańca św. wiarę i pokorę
Maryi, tak jak Ona strzegł zasianego w naszych sercach życia Bożego. Niech Duch
Święty stale je w nas rozwija i podtrzymuje
30
8
w int. Danuty i Zbigniewa z okazji 47 rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o
zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad rodziną
1000 w int. Elżbiety z okazji 60 rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie,
Boże błogosławieństwo i opiekę Matko Bożej nad rodziną
15
11
za śp. Henryka Araszkiewicza (8 rocz.śm.), Jana Antczaka, Witolda Mikołajewskiego i zm. z
rodz. Kozłowskich
1230 1. za śp. Stefanię, Zbigniewa i Tadeusza Kluczyńskich i zm. z rodziny
2. w int. Sabiny z okazji 88 rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz o łaskę nieba dla śp. Władysława
30
15
za śp. Joannę (10 rocz.śm.), Władysława (19 rocz. śm.) i Bernarda (50 rocz. śm.) i zm. z rodz.
Błaszczyków, Szymkowiaków i śp. Zofię Cieloszyk
1830 za śp. Lucynę Kozikowską (4 rocz.śm.), Bronisława Kozikowskiego (26 rocz.śm.) i Teresę
Lewandowską (45 rocz.śm.)
2000 za śp. Władysławę i Józefa Przybylskich, Władysławę i Zygmunta Roman oraz za zm. z rodziny
Poniedziałek – 03 października
800
1. za śp. Antoniego Szymańskiego i zm. z rodziny
2.
1830 1. za śp. Teresę i Stefana Wojnowskich
2. za śp. Andrzeja Tomczaka i Urszulę Drajerczak
Wtorek – 04 października - wspomn. św. Franciszka z Asyżu
800
za śp. Cecylię Jurgowiak
1830 1. za śp. Kazimierę (35 rocz.śm.), Marcina (15 rocz.śm.), Janusza (3 rocz.śm.) i zm. z rodz.
2. za śp. Zbyszka Waśk
Środa – 05 października - wspomn. św. Siostry Faustyny
800
w int. Stanisława z okazji 18 rocz. urodzin i Michała z okazji imienin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski i prośbą o Boże bł. i opiekę świętych Patronów
1830 1. w int. Faustyny w dniu imienin z prośbą o łaskę uzdrowienia za przyczyną św. Patronki oraz za śp.
zm z rodz. Owerczuków, Jaroszewskich, Antoniego, Leona i Artura
2. za śp. Józefa i Zofię Knychałów
Czwartek – 06 października
800
w int.
1830 1. za śp. Mieczysława (7 rocz.śm.) oraz śp. Magdalenę i Katarzynę w 1 rocz. śmierci
2. za śp. Mirosława Wachowiaka
Piątek – 07 października - wspomn. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
800
za. śp. Jerzego Siwca
1500
1830 za śp. Zygmunta Pusz, Weronikę, Wojciecha, Jerzego i Mariana Pera i zm. z rodz. Jerzykowskich i
Puszów
Sobota – 08 października
800
z prośbą o Boże Miłosierdzie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
30
18
za śp. Marię Soporowską

