INTENCJE MSZALNE
III NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU
21.01. – 27.01.
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+Wanda(12r.śm.), +Feliks, +Mirosław, +Teresa, +Kazimiera MARKOWSCY oraz +Maria,
+Stanisław, +Ludwik, +Julia, ++z rodziny MARKIEWICZÓW
1.Dz-błag w intencji Basi o zdrowie i pomyślną obronę pracy inżynierskiej i światło Ducha
Świętego w dalszych studiach magisterskich
2.+Jakub SZYMANOWICZ(15r.śm.)
3.+Jan(17r.śm.) i +Krystyna(4r.śm.) KUCHARSCY, +Teresa FORYŚ(14r.śm.), +Waldemar
WŁODARSKI(5r.śm.)
Zbiorowa:
W intencjach dziękczynno-błagalnych o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary
Ducha św., zdrowie, opiekę Matki Bożej:
-za wszystkie rodziny, które odwiedziliśmy w czasie wizyty duszpasterskiej, a dla zmarłych
o dar nieba
-za wszystkich dziadków i babcie, którzy dziś i jutro obchodzą swoje święto
-dla Czcigodnych Jubilatów Państwa Anieli i Michała PADEWSKICH z racji 60 rocznicy
ślubu
-dla Marceliny SOJKI z racji 1 rocznicy urodzin dla niej oraz rodziców i chrzestnych
-dla córki Oliwii FILIPOWSKIEJ, o dobre przygotowanie i przyjęcie I Komunii Świętej
-dla Doroty z prośbą o zdrowie oraz Agnieszki z prośbą o zdrowie i szczęśliwe narodzenie
dziecka
-o zdrowie dla Mariana TRACZYŃSKIEGO
Za zmarłych o radość nieba:
-+Karolina i +Józef OGONOWSCY, +Franciszek, +Antoni, +Zofia FROLEJKO oraz +Anna
WYGAŚ
-+Janina MROZOWSKA(8r.śm.), ++z rodzin: MROZOWSKICH i GRZEGORCZYKÓW
-+Krzysztof KORYSŁAWSKI(11r.śm.)
-+Eugenia i +Jan BEDNARSCY, ++z rodziny, +Maria i Władysław DRELICHOWSCY,
++z rodziny
-+Janina, +Elżbieta
-+Krystyna i +Michał TARNOWSCY, +Antoni i +Zofia RACHAŃCZYK
-+Anna, +Stanisław(1r.śm.), +Leszek z rodziny JAROSZ, +Anna i +Kazimierz BĘBEN,
++z rodziny
1.+Rozalia OLESZCZUK(18r.śm.), +Antonii OLESZCZUK(31r.śm.)
2.+Ryszard(1r.śm.)
3.+Jan i +Eugenia BESTER, +Józef i Władysława(f) DATA, +Kazimiera DOBRZAŃSKA
Dz-błag w intencji Magdaleny z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo z racji urodzin
+Marek MARCINIAK(15r.śm.), ++z rodziny
+Józefa KRIEGER(21greg.)
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+Józefa(f) KRIEGER(22greg.)
+Marianna, +Piotr, +Antoni, +Stanisława(f), +Jan, +Marianna, +Jan, +Antonina, +Bronisław,
+Ludwik, ++ich rodzice
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej dla członków
Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego, którzy każdego 22 dnia miesiąca modlą się za
Ojczyznę, kapłanów oraz parafian
Wtorek 23.01.
+Aleksander CIURA w 30 dzień po pogrzebie(od uczestników pogrzebu)
+Józefa(f) KRIEGER(23greg.)
+Józef PAWLAK(3r.śm.), ++rodzice: Zofia i Roch PAWLAK i Anna i Edmund GÓRECKI,
++z obu stron
Środa 24.01. – św. Franciszka Salezego, biskupa - wspomnienie
++Antoni i Katarzyna SZMIGULAN w rocznicę śmierci oraz ++dziadkowie
+Józefa(f) KRIEGER(24greg.)
NOWENNA DO NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Zbiorowa:
Czwartek 24.01. – Nawrócenie św. Pawła - święto
Dz-błag o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla Teresy z racji 70
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
+Maria KOWALEWSKA(3r.śm.), +Stanisław KOWALEWSKI
+Józefa(f) KRIEGER(25greg.)
Piątek 26.01. – św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów
+Hanna KRYSTKOWSKA
+Anna KRIEGER(26greg.)
Sobota 27.01 – bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
+Mieczysław SEKUŁA(11r.śm.)
1.+Józefa(f) KRIEGER(27greg.)
2.+Zofia STASZCZAK w 30 dzień po pogrzebie(od uczestników pogrzebu)
+Janina BOGIEL(7r.śm.)

