„Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich
świętych, nie przestaję dziękować za was i pamiętać o was
w swoich modlitwach. Niech Bóg naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Ojciec chwały, da wam Ducha mądrości
i objawienia w poznawaniu Go, pełne światła oczy serca,
abyście wiedzieli czym jest nadzieja, do jakiej was wezwał,
czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród
świętych i jak wspaniały jest ogrom Jego mocy względem
nas, wierzących , według działania siły Jego potęgi. Tą
właśnie mocą działał w Chrystusie, gdy wskrzesił Go
z martwych i posadził po swojej prawicy w niebiosach,
ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą
i panowaniem, ponad wszelkim imieniem, wzywanym nie
tylko w obecnym świecie, ale i w przyszłym. Wszystko też
poddał pod Jego stopy, a Jego ustanowił nade wszystko
Głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego który wszystko doskonale wypełnia.”
(Ef. 1, 15-22)

HARMONOGRAM* MSZY ŚWIĘTYCH W MIESIĄCU
SIERPIEŃ 2020R.
01.08.2020r. Sobota
godz. 16:00 – Chrzest św.
02.08.2020r. Niedziela
godz. 10:00 – Msza św. za śp. śp. Zdzisławę (14) i Władysława (15) Fisior zam. od
Córki z Rodziną
godz. 11:00 – Msza św. za śp. Stanisława Sowińskiego (13) zam. od Żony z Rodziną
08.08.2020r. Sobota
godz. 13:00 – Msza św. o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Michaliny Łukasik
(1r.) od Rodziców
09.08.2020r. Niedziela
godz. 10:00 – Msza św. za śp. śp. śp. Kazimierza Palkę (4) i jego rodziców
Stanisławę i Nikodema Palka zam. Urszula Palka
godz. 11:00 – Msza św. za śp. Andrzej Stodółkiewicza (5) zam. Żona z Rodziną

13.08.2020r. Czwartek
godz. 18:00 – Spowiedź św. Nowych Małżonków
14.08.2020r. Piątek
godz. 16:00 – Ślub
15.08.2020r. Sobota
godz. 10:00 – Msza św. o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Patrycji i Bartosza
Ziętek (10r. ślubu)
16.08.2020r. Niedziela
godz. 10:00 – Msza św. za śp. Stanisława Szydło zam. Córki i Syn z Rodzinami
godz. 11:00 – Msza św. za sp. Józefa Wolny zam. od Syna z Rodziną
godz. 12:00 – Chrzest św.
23.08.2020r. Niedziela
godz. 10:00 – Msza św. za śp. Władysławę Lukaj (4) zam. od Dzieci z Rodzinami
godz. 11:00 – Msza św. za śp. Piotra Ginał (13) zam. Mama i Brat
godz. 12:00 – Chrzest św.
godz. 12:30 – Chrzest św.
30.08.2020r. Niedziela
godz. 10:00 – [1. Intencja] Msza św.za śp. śp. Irenę i Józefa Nowakowskich;
[2. Intencja] Msza św. za śp. Halinę Wojtaś (7) zam. od Męża z Rodziną;
godz. 11:00 – Msza św. za śp. Alfredę Bury (5) zam. Córka Krystyna i Synowie
Piotr i Edward z Rodzinami
W pozostałe dni poza powyższym kalendarzem Msze Św. zgodnie z ogłoszeniami
bieżącymi.
Serdecznie pozdrawiam w Panu Naszym Jezusie Chrystusie - Szczęść Boże
*Harmonogram tylko i wyłącznie na użytek wewnętrzny Parafii.

