Intencje mszalne 09.10.2016 – 16.10.2016.
Niedziela 09.10.2016. XXVIII ZWYKŁA
7.30 (D)
W intencji Stefana i Danuty Lange z okazji rocznicy ślubu.
9.00 (B)

Za ++ rodziców Jerzego i Jadwigę Kandzia, syna Eugeniusza, dziadków oraz
pokrewieństwo.

11.00 (D)
Poniedziałek 10.10.2016
18.00 (D) Za ++ Marię Rypel w rocznicę śmierci oraz męża Stanisława.
Wtorek 11.10.2016
18.00 (D) Za ++ Krystynę Mitas, Walerię Brol, zmarłych z rodzin Parys i Brol.
Środa 12.10.2016
18.00 (D)
Czwartek 13.10.2016 Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
18.00 (D) W intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej.
Piątek 15.10.2016
18.00 (D)
Sobota 16.10.2016
12.00 (D) Ślub: Łukasz Mosz – Justyna Wąsińska
16.00 (B)

1. W intencji rocznego dziecka Ksawerego Kubickiego jego rodziców i
chrzestnych.
2. W intencji dziecka do chrztu Amelii Waszkiewicz jej rodziców i chrzestnych.

17.30 (D)

W intencji Joanny Osadnik z okazji 50 rocznicy urodzin.

Niedziela 17.10.2016 XXIX ZWYKŁA
7.30 (D)
W intencji Urszuli Lech z okazji 80 rocznicy urodzin.
9.00 (B) Za ++ Weronikę Gryc, jej zięcia Jana Szołtysik – od rodziny Urbańczyk
11.00 (D)

W intencji Parafian i Gości.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 09.10 – 16.10.2016


Dzisiaj przeżywamy XVI Dzień Papieski. Przed kościołem przeprowadzana jest
ogólnopolska kwesta na rzecz fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera
zdolnych młodych z ubogich rodzin.



Zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych od poniedziałku do soboty po
Mszach świętych, a w niedzielę o godzinie 15.00.



W czwartek przypada ostatni w tym roku wieczór fatimski. Czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej zapraszam na różaniec o godzinie 17.00 połączony z procesją oraz Mszę
świętą o godzinie 18.00.



W czwartek jest Msza święta z udziałem uczniów ze szkoły podstawowej
i gimnazjum. Uczniowie uczestniczą również w różańcu.



W sobotę na godzinę 8.30 proszę do pomocy w sprzątaniu kościoła przed odpustem
wszystkich parafian bez wyznaczonych ulic.



W przyszła niedzielę będziemy obchodzić w liturgii Kościoła uroczystość św. Jadwigi
Śląskiej i 38 rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W związku z tym
wydarzeniem zapraszam na koncert w naszym kościele o godzinie 15.30 pt. „Przez
Maryję do Jezusa” w wykonaniu artystów Irena Galios, Grzegorz Galios i Agata
Misiewicz.



W przyszła niedzielę obchodzić będziemy doroczną uroczystość odpustową ku czcii
Matki Boskiej Fatimskiej. Zachęcam wiernych do skorzystania przy tej okazji z
sakramentu pokuty.



Do uświetnienia odpustu zapraszam na sumę Miejską Orkiestrę Dętą, także gości i
parafian.



Podziękowania składam za sobotnie sprzątanie kościoła parafian z ulicy
Koszęcińskiej.



Bóg zapłać za wszelkie składane ofiary, także dzisiejszą kolektę przeznaczoną na
potrzeby naszej wspólnoty parafialnej.

