
Porządek nabożeństw 
   29.03. –  5.04.2020 r. 

  ==================== 
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

Niedziela 

29.03.2020 

   

  8.00 

 

 

10.30 

 

16.00 

 

 

Za ++ rodz. Irenę i Franciszka Kochmaniewicz, ++ Wandę i Józefa Skowron, 

za ++ dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące 

 

Za + Leona Cojg 

 

Za + Jerzego Sobol w I roczn. śmierci i za jego + żonę Grażynę 

Poniedziałek 

30.03.2020 

 

  7.00 

 

 

Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej z podziękowaniem za 

otrzymane Łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i Dary 

Ducha Świętego w intencji Macieja GRĄDZKIEGO z okazji 10 rocznicy urodzin 

oraz o błogosławieństwo Boże w Rodzinie 

Wtorek 

31.03.2020 

     

  7.00 

 

Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób  

w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie 

szerzącej się epidemii (od pewnej Rodziny) 

Środa 

1.04.2020 

     

17.00 

 

 

Za + matkę Gabrielę i za + babcię Halinę 

 

Czwartek 

2.04.2020 

   

  7.00 

 

 

Za + siostrę Marię Sekulla w roczn. śmierci, za ++ rodz. Marię i Antoniego 

Sekulla, + siostrę, ++ czterech szwagrów i braci, za ++ rodz. Marię i Jana 

Kuczka, + męża i ojca Pawła, za + wnuczkę Joannę Jaźwiec oraz za całe ++ 

pokrewieństwo i za dusze w czyśćcu cierpiące 

Piątek 

3.04.2020 

  

18.00 
 

 

Msza św. zbiorowa w intencji Parafian oraz za ++ Kapłanów, Siostry 

Zakonne oraz za ++ zalecanych: za + matkę Katarzynę, za + ojca 

Maksymiliana, + siostrę Weronikę, jej + męża, za + chrześniaka Henryka, za 

++ kuzynki i kuzynów, za + ojca, jego ++ rodziców i rodzeństwo, za + męża, 

jego ++ rodziców i rodzeństwo, za + męża i ojca Józefa Spyrka w XXV roczn. 

śmierci, ++ rodziców z obu stron i pokrewieństwo, za + ojca Alojzego Franik  

i matkę Hildegardę, za + Józefa Smolka (od Katarzyny i Adama z rodziną), za 

++ Gerarda i Elżbietę Goldmann (od mieszk. ul. Koszalińskiej i Kieleckiej),  

za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbonki) 

Sobota 

4.04.2020 

   

  7.00 

   

 

17.00 

 

Za + Otto Minias w VII roczn. śmierci, za jego + żonę Irmgardę, za ++ 

Tomasza i Martę Kruczek oraz za ++ pokrewieństwo  

 

Za + żonę Barbarę Erfurt oraz za ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu 

cierpiące 

Niedziela 

5.04.2020 

   

  8.00 

10.30 

 

16.00 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 

Za + Edytę Schweinoch w I roczn. śmierci  

Za + Eugeniusza Górskiego 

 

Za ++ rodz. Amalię i Pawła Ogaza, za + męża Kazimierza Grąbczewskiego, 

++ teściów Mariannę i Aleksandra Grąbczewskich, za ++ braci, bratowe, za ++ 

szwagrów, szwagierki oraz za ++ z pokrewieństwa obu stron  

 


