Intencje Mszalne 11 – 18 IV 2022 r.
Poniedziałek
11 kwietnia
2022
Wtorek
12 kwietnia
2022
Środa
13 kwietnia
2022
Wielki
Czwartek
14 kwietnia
2022

6:30 +Ignacy Karpierz
7:00 ++Janina i Stanisław (m.) Węglarz oraz wnuk Patryk
18:00 +Władysław (m.) Syrek
6:30 +Elżbieta Konieczny
7:00 ++Anna Wadyl, mąż Ludwik, córka Helena, synowie Zdzisław i
Ludwik
18:00 +Zofia Strózik w 1 rocznicę śmierci
6:30 Dziękczynna za dar kapłaństwa, dary Ducha Świętego i potrzebne
łaski dla kapłanów z naszej parafii i tych którzy w niej pracowali
7:00 +Władysław (m.) Surówka w 20 rocznicę śmierci
18:00 zbiorowa
18:00 Dziękczynna za dar Eucharystii i sakrament kapłaństwa z prośbą o
zdrowie i potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii
oraz o nowe, święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego –
szczególnie z naszej parafii (od Grupy Modlitewnej)

15 kwietnia
2022

Wielki Piątek

16 kwietnia
2022

Wielka Sobota

Niedziela
Wielkanocna
17 kwietnia
2022

Poniedziałek
Wielkanocny
18 kwietnia
2022

6:00 Za parafian
9:30 +Władysław (m.) Kujacz w 4 rocznicę śmierci, rodzice Antoni i
Maria, teściowie: Franciszek i Franciszka
11:00 Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Marii i Władysława z prośbą o
zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla nich i całej rodziny
15:00 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla ofiarodawcy
18:00 +Stanisław (m.) Wojtyczka w 6 rocznicę śmierci
6:30 +Józef (m.) Mrózek oraz zmarli rodzice i teściowie
8:00 ++Józef i Józefa Czubak
9:30 Dziękczynna w 20 rocznicę ślubu Władysławy i Jacka z prośbą o
błogosławieństwo Boże dla nich i całej rodziny
11:00 Dziękczynna w 1 rocznicę urodzin Elizy Pajdo z prośbą o
błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla niej, rodziców i rodzeństwa
12:30 Chrzty
15:00 Dziękczynna w 25 rocznicę ślubu Barbary i Kazimierza z prośbą o
dalsze błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
18:00 +Dziękczynna w 51 rocznicę urodzin s. Beaty z prośbą o potrzebne
łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia

