Porządek Mszy Świętych i Nabożeństw
23.07.2017 – XVI Niedziela Zwykła
za + Janinę Syrek w 10 rocznicę śmierci
Szpital:
za ++ rodziców Annę i Władysława Charbucińskich oraz za ++ pokrewieństwo z obu stron
Suma za Parafian: za + Jerzego Cieluch, za + córkę Małgorzatę, za +Józefa Cieluch, za + brata Huberta Cieluch,
za ++ teściów Zofię i Jana Biszko, za + ojca Jerzego i brata Franciszka Krauza
12.00 w intencji Teresy i Kazimierza Gajda z okazji 45 rocznicy ślubu oraz 70 urodzin pana Kazimierza z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
16.00 1/ za + mamę Teresę Pustuł w 1 rocznicę śmierci oraz za + ojca Jana Pustuł
2/ w intencji Ernesta Janocha z okazji 85 urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie na dalsze lata życia

7.00
9.00
9.00
10.30

24.07.2017 - Poniedziałek – św. Kingi, dziewicy
6.30 Szpital:
7.00 w intencji Ireny Kasprzak z okazji 70 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie na dalsze lata życia
8.00 za + Irmgardę Pelizg w rocznicę śmierci

25.07.2017 – Wtorek – św. Jakuba, Apostoła
6.30 Szpital:
8.00 do opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Franciszka z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Wspólnoty
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i nowe powołania do wspólnoty
18.00 Msza św. zbiorowa i nowenna do M.B.N.P.

26.07.2017 – Środa - św. Anny, matki Najświętszej Maryi Panny, patronki diecezji gliwickiej
Septenna ku czci św. Jacka
6.30 Szpital:
7.00
8.00 Msza św. zbiorowa do św. Jacka i św. Józefa
8.30 Septenna ku czci św. Jacka

27.07.2017 – Czwartek – św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny
6.30 Szpital:
7.00
8.00 za + Mariannę Jezierską w 1 rocznicę śmierci

28.07.2017 – Piątek
6.30 Szpital:
7.00 za ++ rodziców Alfonsa i Helenę Gertz oraz za ++ dziadków z obu stron
8.00 w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego i ich rodzin , o poszerzenie Miłosierdzia Bożego dla wszystkich parafian
za + Weronikę Wanot oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

29.07.2017 – Sobota – św. Marty
6.30
8.00
8.30
18.00

Szpital:
za ++ Henryka i Helenę Jarczak oraz za + Stefanię Kwiotek
Godzinki
1/ za ++ Agatę i Władysława Gurak
2/ za + Marię i Zdzisława Stańkowskich oraz za ++ z rodziny z obu stron

30.07.2017 – XVII Niedziela Zwykła
7.00 za ++ rodziców Martę i Teodora Kwiatkowskich, za + męża Tadeusza Łatę w pamiątkę urodzin oraz za + brata Jerzego
Kwiatkowskiego
9.00 Szpital:
9.00 za ++ Władysława i Annę Charbucińskich oraz za ++ pokrewieństwo z obu stron
10.30 Suma za Parafian: za + syna Jana Kempiaka oraz za + ojca i dziadków
12.00 za + Martę Kutynia w 13 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny z obu stron
16.00 za + Gertrudę Wituła w 10 rocznicę śmierci oraz za + Teresę Hajdas w 5 rocznicę śmierci

