
8 “Życie Parafialne”
Ogłoszenia parafialne: XXXI Niedziela Zwykła                         3.11.2019

1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się 
od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne 
przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.
Kolekta  dzisiejsza  przeznaczona  jest  na  potrzeby  Seminarium  Duchownego  i  innych 
instytucji diecezjalnych.
O godz.17.15 zmiana tajemnic różańcowych.
O godz.17.30 różaniec za zmarłych z wypominkami.

2. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominamy o możliwości 
uzyskania łaski odpustu zupełnego za naszych zmarłych (pobożne nawiedzenie cmentarza i 
modlitwa za zmarłych do 8.11. przy spełnieniu warunków odpustu). Wypominki (zalecki)  
można nadal składać w zakrystii lub w kancelarii.

3. Różaniec za zmarłych z wypominkami codziennie o godz.17.00. W środę o godz.7.30.
4. W czwartek o godz.16.30 msza święta dla dzieci,  o godz.17.00 różaniec za zmarłych, o  

godz.18.00 msza święta dla młodzieży z nauką.
5. W piątek  (8.11.)  w  kaplicy  cmentarnej o  godz.15.30  ostatni  różaniec  za  zmarłych  z  

wypominkami. O godz.16.00 msza święta za zmarłych zalecanych i za spoczywających na 
naszym cmentarzu.

6. W sobotę (9.11.) przypada święto rocznicy poświęcenia Bazyki Laterańskiej. 
O 17.00 okazja do spowiedzi świętej.

Różaniec Święty
Środek zbawienia, jeden z najbardziej potężnych i skutecznych, jakie oferuje nam Opatrzność 
przeciwko szatanowi i jego naśladowcom, którzy pragną zguby dusz. Różaniec rozwiązuje 
niezliczone  problemy,  zapewnia  wieczne  zbawienie  i  przybliża  Królestwo  Niepokalanego 
Serca  Maryi.  Kiedy  Łucja  zapytała  Przenajświętszą  Dziewicę  w  dniu  jej  ukazania  sie,  13 
października 1917 w Fatimie,  czego pragnie,  Ona odpowiedziała:  “Chcę,  abyście  codziennie  
odmawiali Różaniec”. W wielu objawieniach Matka Boża zalecała nabożeństwo do Różańca, ale 
szczególnie  w  Fatimie  podkreślała  znaczenie  tej  praktyki  modlitewnej  jako  środka 
potrzebnego do nawrócenia świata. Przedstawiła się też jako Pani Różańcowa.
W  dzisiejszych  czasach  również  jesteśmy  zagrożeni  ze  wszystkich  stron.  Święty  Kościół 
katolicki  jest  atakowany  przez  szatana  i  przeciwników  zewnętrznych.  Dlaczego  nie 
mielibyśmy sie więc posłużyć potężną “artylerią” Różańca Świętego, który od wieków ratuje 
chrześcijaństwo i katolików z najgorszych opałów?
“Różaniec jest najpiękniejszą i najcenniejszą ze wszystkich modlitw do Pośredniczki wszelkich łask i  
modlitwą najbliższą Sercu Matki Bożej. Módlcie się na nim codziennie.”

(św. Pius X, papież)

 Rzymsko - Katolicka Parafia pod wezwaniem
 Najświętszego Serca Pana Jezusa
 47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 30
 Tel. 77 4666 355 plebania
 www.nspjgogolin.pl

Konto parafialne: 41 8883 0005 2001 0000 2655 0001
Bank Spółdzielczy Gogolin 

9 (225) październik 2019

Siostry i bracia!
Tegoroczny  październik  został  ogłoszony  przez  papieża  Franciszka 
nadzwyczjnym  miesiącem  misyjnym.  Okazją  do  tego  jest  100.  rocznica 
ukazania  się  encykliki  „Maximum  illud”  papieża  Benedykta  XV.  Dla  całego 
Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, 
by dzielić sie wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. 
Niech  więc  intencje  misyjne  będą  obecne  w  naszej  modlitwie  wspólnej  i 
osobistej.
Ks.  Marek  Sobotta  od  roku pracuje  już  w  Nowej  Gwinei,  a  ksiądz  Norbert 
Herman,  nasz  parafianin,  jest  misjonarzem już  od  1996 roku.  Przez  12  lat 
pracował  w  Peru,  a  od  2008  w  Teksasie  (archidiecezja  San  Antonio). 
Dziękujemy Bogu za ich posługę misyjną i otoczmy ich naszymi modlitwami, 
szczególnie na różańcu.
Patronką  misji  jest  św.Teresa  z  Lisieux.  Żyła  ona  ponad  100  lat  temu we 
Francji. Mimo, że nigdy nie była na misjach, papież Pius XI ogłosił ją patronką 
misji  świętych,  bo codziennie modliła się za misjonarzy i  ofiarowała za nich 
wszystkie  swoje  cierpienia.  Każdy z  nas  może być  takim misjonarzem,  jak 
św.Teresa.
Już teraz dziękuję wam za ofiary na potrzeby misji, jakie złożycie w niedzielę 
20.10.2019. Bóg zapłać!

Z serca wam błogosławię

Wasz brat ks. Aleksander

Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy na październik 2019

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną 
w Kościele.

http://www.nspjgogolin.pl/


2 “Życie Parafialne”
Intencje mszalne od 7 października do 13 października 2019

Poniedziałek
7.10.2019

700 Do Matki Bożej Różańcowej w intencji członkiń Żywego Różańca 
oraz za ††członkinie: Ursulę Mross, Jadwigę Konieczko, Krystynę 
Janik, Annę Marię Grzesica i Helenę Kwaśniak.

1800 Za †matkę i babcię Klarę Gabor w 1 rocznicę śmierci.

Wtorek
8.10.2019

700 Za †żonę Janinę Pyzik, rodziców z obu stron i za ††z pokrewieństwa.
1800 1. Za †ojca Huberta Krumpiec w kolejną rocznicę śmierci, matkę 

Lizelotę, wszystkich ††z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu 
cierpiące.

2. Za †Zygmunta Sczakiel (od personelu przedszkola w 
Górażdżach).

Środa
9.10.2019

700 1. Za †męża Wilhelma Wieczorek, syna Henryka, rodziców 
Augustyna i Łucję Porada, siostry, 3 braci, szwagrów, szwagierkę 
Annę i za ††z pokrewieństwa Wieczorek – Porada.

2. Za ††rodziców Annę i Henryka Herman i za ††z pokrewieństwa 
Herman – Adamaszek.

Czwartek
10.10.2019

1630 Za †wujka Wilhelma Bonkosch, ††z rodziny Bonkosch oraz rodziców 
Gertrudę i Antoniego Tomeczek.

1800 1. Za †matkę Jadwigę Skrobocz z okazji 100 urodzin.
2. Do Matki Bożej Różańcowej za żyjące i zmarłe członkinie Żywego 

Różańca ze Strzebniowa.

Piątek
11.10.2019

700 Za ††rodziców Teodora i Klarę Małek, Agnieszkę i Wilhelma Rygol, 
szwagra Wilhelma, szwagierkę Ruth, ††z pokrewieństwa i za dusze 
w czyśćcu cierpiące.

1800 Za ††Marię i Zbigniewa Wieczorek i za ††z rodziny.

Sobota
12.10.2019

700 1. Za ††rodziców Jerzego i Felicję Adamiec, teściów Klarę i Jerzego 
Myśliwiec, brata, siostrę, szwagrów, szwagierkę i za wszystkich 
††z pokrewieństwa Adamiec – Myśliwiec.

2. Za †męża Piotra Kowolik w 30 dzień po śmierci.
1800 Za †profesora Teodora Krężel w 4 rocznicę śmierci oraz za ††z 

rodziny Kaczmarczyk – Krężel.

Niedziela 

13.10.2019

700

815 Za †męża i ojca Pawła Drost w 16 rocznicę śmierci, ††Oskara i Annę 
Drost, rodziców Jakuba i Annę Reinert, szwagrów Horsta i 
Wincentego oraz za ††z pokrewieństwa.

930 Za parafian.
1100 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie w intencji 
Adelajdy Wojtala z okazji 80 urodzin. 

1800 Za †Stanisława Boguckiego, żonę i za wszystkich ††z 
pokrewieństwa.

“Życie Parafialne” 7

Ogłoszenia parafialne: XXIX Niedziela Zwykła (Niedziela Misyjna)          20.10.2019

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” - pytanie wybrzmiewające w 
dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do 
pytania o nasza duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z 
Panem. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Misji. Bóg zapłać za wasze ofiary!
O godz.17.30 nabożeństwo różańcowe.

2.  Trwajmy  na  codziennej  modlitwie  różańcowej  w  kościele  o  godz.17.30  (w  czwartki  o  
godz.17.00). Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej, zachęcamy do 
odmawiania rożańca w rodzinie lub indywidualnie.

3. We wtorek (22.10.) wspomnienie św. Jana Pawła II – dzień diecezjalnego dzieła modlitwy w 
intencji  kapłanów  „OREMUS”.  Zapraszamy do  udziału  we  mszy  świętej  i  nabożeństwie  
różańcowym w intencji kapłanów oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa  
świętego papieża.

4. W czwartek o godz.16.30 msza święta dla dzieci, o godz.17.00 nabożeństwo różańcowe, o 
godz.18.00 msza święta dla młodzieży z nauką.

5. W sobotę o godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.
6. Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Wychodząc ze świątyni, można zabrać 

kartki wypominkowe.
7. W poniedziałek, wtorek i środę (21.10. – 23.10.) w kancelarii parafialnej, w godzinach 

16.00 – 18.00 będą zbierane ofiary za groby.

Ogłoszenia parafialne: XXX Niedziela Zwykła                27.10.2019

1. Zbliża się listopadowy czas refleksji nad przemijaniem. Nasze doczesne drogi znajdują swój 
finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą do nowego życia. Przeżyjmy 
nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie 
za  zmarłych  oczekujących  pełnego  udziału  w  odkupieniu  wysłużonym  przez  Jezusa 
Chrystusa.
Prosimy o wypisywanie imion swoich bliskich zmarłych na kartkach wypominkowych, które 
można zabrać wychodząc ze świątyni.
O godz.17.30 nabożeństwo różańcowe.

2. Jutro (28.10.) święto śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
3. W związku z uroczystością Wszystkich Świętych prosimy o uporządkowanie grobów swoich

bliskich. Przygotujmy również nasze serca:
Okazja do spowiedzi świętej przed uroczystością Wszystkich Świętych:

w środę (30.10.) od godz.15.30 – 18.00.
4.  W czwartek  o  godz.16.30  msza święta  dla  dzieci,  o  godz.17.00  ostatnie  nabożeństwo  

różańcowe, o godz.18.00 msza święta dla młodzieży z nauką.
5. W piątek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą jak w niedzielę.  Nie 

będzie tylko mszy o godz.18.00. NA CMENTARZU: o godz.14.00 procesja i modlitwy za 
zmarłych,  o  godz.15.00  w  kaplicy  cmentarnej  msza  święta  za  zmarłych  parafian  i  
zalecanych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we mszy świętej.

6.  W  sobotę  (2.11.)  wspomnienie  Wszystkich  Wiernych  Zmarłych.  Msze  święte  będą  o  
godz.7.00, 8.30, 16.30 i o 18.00. o godz.17.00 różaniec za naszych zmarłych.

7. Przez osiem pierwszych dni listopada (do 8.11.) duszom w czyśćcu możemy ofiarować  
wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza, odmówienie modlitwy w ich 
intencji oraz spełnienie zwykłych warunków (stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do 
grzechu, przyjęcie Komunii świętej oraz odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego). 
Różaniec za zmarłych z wypominkami przez cały tydzień o godz.17.00 (w środę o  
godz.7.30). Wypominki, można składać w kancelarii lub w zakrystii (u pana kościelnego).
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Ogłoszenia parafialne: XXVII Niedziela Zwykła                 6.10.2019

1.  Pan  Jezus  podkreśla  nam  dzisiaj  nieocenioną  moc  wiary.  W  październikowym  czasie  
modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i  
umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który 
otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego w Opolu.
O godz.17.15 zmiana tajemnic różańcowych. O godz.17.30 nabożeństwo różańcowe.

2.  Jutro  (7.10.)  wspomnienie  Matki  Bożej  Różańcowej.  Trwajmy  na  codziennej  modlitwie  
różańcowej w kościele o godz.17.30 (w czwartki o godz.17.00).  Tych,  którzy  nie  mogą  
uczestniczyć  w modlitwie  wspólnotowej,  zachęcamy do odmawiania  rożańca  w rodzinie  
lub indywidualnie.

3. W czwartek o godz.15.45 katecheza parafialna dla dzieci klas III, o godz.16.30 msza święta 
dla  dzieci,  podczas  której  dzieci  z  klas  III  otrzymają  swoje  różańce,  o  godz.17.00  
nabożeństwo różańcowe, o godz.18.00 msza święta dla młodzieży z nauką.

4. Odwiedziny chorych: 
piątek (11.10.), godz.8.30 – rejon od torów w stronę Otmętu
sobota (12.10.), godz.8.30 – rejon od torów w stronę Strzelec Op.i Górażdży

5. W piątek (11.10.) o godz.18.30 spotkanie Rady Duszpasterskiej.
6. W sobotę o godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.
7.  W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Dzień Papieski. Po mszach świętych zbiórka do 

puszek na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia – zdolną, uczącą się młodzież z ubogich 
rodzin. Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

Ogłoszenia parafialne: XXVIII Niedziela Zwykła                13.10.2019

1. Dzisiaj obchodzimy 19. Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!” W środę (16.10.) 
wspominamy 41. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Niosąc w sercach 
pamięć o św.Janie Pawle II, przyjaciela młodzieży,  inicjatora Światowych Dni Młodzieży, 
wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Po mszach świętych zbiórka do puszek na Fundację, która 
wspiera zdolną młodzież z biednych rodzin.
Kolekta dzisiejsza comiesięczna przeznaczona jest na poptrzeby naszej parafii.
O godz.17.30 nabożeństwo różańcowe.

2. Jutro (14.10.) obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczycieli, pracowników oświaty,  
dzieci  i  młodzież  zapraszam  do  wspólnej  modlitwy  różańcowej  w  intencji  naszych  
pedagogów i wychowawców.

3.  W  czwartek  (17.10.)  święto  św.  Łukasza  Ewangelisty  –  patrona  lekarzy  i  wszystkich  
pracowników służby  zdrowia.  Pamiętajmy  o  nich  w  naszej  modlitwie.  O  godz.15.45  
katecheza dla dzieci z klas  III,  o  godz.16.30  msza  szkolna,  o  godz.17.00  różaniec,  o  
godz.18.00 msza święta dla młodzieży z nauką.

4. W sobotę o godz.17.00 okazja do spowiedzi świętej.
5. Za tydzień rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który w tym roku będzie miał szczególny wymiar 

z  racji  trwającego  nadzwyczjnego  miesiąca  misyjnego.  Kolekta  w  przyszłą  niedzielę  
przeznaczona będzie na potrzeby misji.

6.  Zapraszamy  do  licznego  udziału  w  nabożeństwach  różańcowych.  Przypominamy  o  
możliwości uzyskania odpustu zupełnego za pobożne odmówienie różańca pod zwykłymi 
warunkami.
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Intencje mszalne od 14 października do 20 października 2019

Poniedziałek
14.10.2019

700 Za †Jerzego Burzywoda w rocznicę śmierci, żonę Magdalenę i syna Jana.

1800 Za †mamę Zofię Serafin, dzidków i za ††z pokrewieństwa.

Wtorek
15.10.2019

700 Za ††Edytę i Ludwika Niepala oraz za ††dziadków Gabrielczyk – Niepala.

1800 Za ††rodziców Martę i Walentego Golenia, Franciszkę i Piotra Nocoń, 
dziadków, kuzyna i za ††z pokrewieństwa Kope, Golenia, Wencel, Nocoń

Środa
16.10.2019

700 1. Za ††Teresę i Ernesta Kurczok, ††z pokrewieństwa i za dusze w 
czyśćcu cierpiące.

2. Za ††Teodozję, Ludwika, Katarzynę, Pawła, Adolfa, Helenę, Tadeusza, 
Józefa, Witolda i Mieczysława Popławskich.

Czwartek
17.10.2019

1630 Za †Rutę Marek (od rodziny Szmul).

1800 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze, światło Ducha Świętego i zdrowie w intencji Marcina Mager z 
okazji 18 urodzin.

Piątek
18.10.2019

700 Za †Janusza Jańczyk w 30 dzień po śmierci.

1800 1. Za ††rodziców Kornelię i Alojzego Gorzkula i za ††z rodzin Gorzkula – 
Grzesista.

2. Za †Henryka Herman w 30 dzień po śmierci.

Sobota
19.10.2019

700 Za ††rodziców i dziadków Wilhelma i Jadwigę Kremzer i za ††z 
pokrewieństwa Kremzer – Bieniek.

1300  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze i zdrowie w rodzinie w intencji Karola Witek z okazji 70 urodzin. 

1800 1. Za †męża i ojca Joachima Wojtala w kolejną rocznicą śmierci oraz za 
††z rodziny.

2. Za ††Katarzynę i Józefa Hergesell, Dorotę i Józefa Hergesell, Margot i 
Jana Polywka, Katarzynę i Leona Zientek, ††z pokrewieństwa z obu 
stron i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

 Niedziela  

20.10.2019

700 Za †męża i ojca Franciszka Smykała w 5 rocznicę śmierci, ojca Ryszarda 
Zając i za ††z pokrewieństwa.

815 Za †męża, ojca i dziadka Antoniego Polański, rodziców Józefę i Leona 
Grobosz, teściów Marię i Alfonsa Polański, zięcia Jana Grochla oraz za 
††z pokrewieństwa.

930 Za †córkę Stefanię Kura w rocznicę śmierci.

1100 1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze i zdrowie w rodzinie w intencji Piotra Harmanza z okazji 50 
urodzin.

2.  Do Bożej Opatrzności  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze i zdrowie w rodzinie w intencji Stanisława Kurzei z 
okazji 80 urodzin.

1800 Za †męża Czesława Grochowskiego, rodziców Annę i Karola Jendrusz, 
brata Konrada, dziadków Jendrusz – Jurczyk – Grochowina.
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Intencje mszalne od 21 października do 27 października 2019

Poniedziałek
21.10.2019

700 Za †matkę Agnieszkę Ziegert w rocznicę śmierci, ojca Bronisława, 
brata Alojzego, ojca Ludwika Kałuża i za ††z pokrewieństwa.

1800 Za †męża i ojca Jerzego Matuszek w 20 rocznicę śmierci, rodziców, 
dziadków i za ††z pokrewieństwa Waleska – Matuszek – Fesser.

Wtorek
22.10.2019

700 Za ††rodziców Ursulę i Antoniego Mross, ojca Henryka Termin, 
dziadków i za ††z pokrewieństwa.

1800 Za †córkę Izabelę Oleksy w 2 rocznicę śmierci.

Środa
23.10.2019

700 1. Za †Teresę Kurczok w 1 rocznicę śmierci oraz za jej †męża Ernesta.
2. Za †Teresę Basista (od rodziny Ostapowiczów).

Czwartek
24.10.2019

1630 Za ††dziadków Marię i Jacka Grytz, rodziców Ritę i Konrada Bomba 
oraz za ††z pokrewieństwa Grytz – Bomba.

1800 Za †ojca Józefa, dziadków Ottona i Lothara, babcię Marię i za dusze 
w czyśćcu cierpiące.

Piątek
25.10.2019

700 Za †Romana Janiszewskiego, Ruth i Alfreda Grala, Gertrud 
Wyszkowski, Brygidę i Reinharda Fait, Mieczysława Brojek, ††z 
pokrewieństwa z 4 stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

1800 1. Za †Adama Danielewskiego w 5 rocznicę śmierci.
2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze i zdrowie w rodzinie w intencji Edeltraudy Łączka z 
okazji urodzin.

Sobota
26.10.2019

700 Za ††rodziców Józefę i Jana Blaut, Jadwigę i Wilhelma Izbicki, męża i 
ojca Ericha Blaut.

1800 1. Za ††rodziców Małgorzatę i Konrada Skóra, męża Jana, ††z 
pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za †siostrę i ciocię Martę Szwandula oraz za ††z pokrewieństwa 
Lepich – Malcherczyk – Kurpiela – Nawrot.

Niedziela

27.10.2019

700 Za †syna i brata Henryka Biela w 1 rocznicę śmierci oraz za dusze w 
czyśćcu cierpiące.

815 Za †rodziców Konrada i Ritę Bomba, dziadków Grytz – Bomba i za ††z 
pokrewieństwa.

930 Za ††rodziców Agnieszkę i Wilhelma Szweda, teścia Alojzego, 
dziadków i za ††z pokrewieństwa.

1100 1. Za †żonę, matkę i babcię Olgę Rogosz w 3 rocznicę śmierci.
2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze i zdrowie w intencji Joanny Baron z okazji urodzin 
oraz za †męża Edwarda.

1800 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze i zdrowie w rodzinie w intencji Anny Maciołek z okazji 40 
urodzin.

“Życie Parafialne” 5

Intencje mszalne od 28 października do 3 listopada 2019

Poniedziałek
28.10.2019

700 1. Za †ojca Ryszarda Tice i matkę Leokadię.
2. W intencji rodziny Piecuch – Skóra – Szampera.

1800 Za †ojca Jana Bajor w 3 rocznicę śmierci.

Wtorek
29.10.2019

700 Za †Mieczysława Grzesiak w rocznicę śmierci.

1800 Za †Martę Miczka, męża Karola i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa
30.10.2019

700 1. 
2. 

Czwartek
31.10.2019

1630 Za †męża i ojca Paula Matuszek w rocznicę śmierci, rodziców Edwarda i 
Klarę, teściów Ignacego i Juliannę, 6 szwagrów, 5 szwagierek i za ††z 
pokrewieństwa z obu stron.

1800 Za ††dziadków Łucję i Józefa Sławik, Gertrudę i Karola Malkusz, ojca Henryka 
Malkusz, wujka Herberta Malkusz oraz koleżankę Barbarę Jaskólską.

Piątek
1.11.2019

UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH 

ŚWIĘTYCH

700 Za †męża i ojca Ericha, rodziców i teściów oraz za ††z pokrewieństwa 
Myśliwiec – Polanik – Zając.

815 Za †ojca Alfreda Wojtala, matki Renatę i Gerdę oraz ciotkę Elżbietę.

930 Za ††rodziców Krystynę i Tadeusza Janik, wnuczka Czesare, siostrę Ilonę, jej 
męża Stefana i córkę Justynę Tomas, †Otylię Piosek i za wszystkich ††z 
pokrewieństwa Piosek – Gabryś.

1100 Za †Barbarę Sperling-Birman i za †Barbarę Jaskólską.

1500 W KAPLICY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: Za ††zalecanych i za wszystkich 
††spoczywających na naszym cmentarzu.

Sobota
2.11.2019

DZIEŃ 
ZADUSZNY

700 Za ††rodziców Wojtaszek – Zmuda, 2 siostry, brata i za ††z pokrewieństwa.

830 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

1130 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze i zdrowie w intencji Marii i Manfreda Skóra z okazji 50 rocznicy ślubu 
oraz 80 urodzin Manfreda.

1630 Za †męża i ojca Ericha Gaida w rocznicę śmierci, rodziców Waleskę i Pawła 
Szampera, teściów Marię i Pawła oraz 2 szwagrów Manfreda i Paula.

1800 1. Za †żonę i matkę Marię Boehm w 10 rocznicę śmierci oraz za ††z rodziny 
Boehm – Rygol.

2. Za ††rodziców i dziadków Annę i Józefa Praszmo.

Niedziela

3.11.2019

700 Za ††rodziców Franciszkę i Pawła Grzesica, brata Joachima, bratową Erikę, 
teściów Marię i Hiacynta Golomb, †Manfreda, szwagra Hansa Scherner i za ††z 
pokrewieństwa.

815 Za †męża Marka Zelent w 4 rocznicę śmierci i za ††z rodziny Zelent – Chmiel.

930 Za roczne dzieci: Katarzynę Trzop

1100 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i 
zdrowie w rodzinie w intencji Adeli i Jerzego Kurczok z okazji 65 rocznicy ślubu.

1800 Za ††rodziców Stefanię i Józefa Hermasz, Magdalenę i Józefa Juraszek i za 
wszystkich ††z obu stron.


