18 niedziela

31.07 7.30

za+ rodziców Hildegardę Wiktora Kopecki, Barbarę Henryka
Wieja, matkę Małgorzatę Wolny, ojca Henryka Duda
10.00 za+ Elfrydę Pawła Wilk,+ z rodziny Wilk i Kamrat
11.15 o Błog B, zdr dla rodzin Sobota, Sobótkowski, Schichter
i i za+ z tych rodzin
15.00 nabożeństwo

poniedziałek 1.08

18.00 za+ Pawła Wróbla

wtorek

2.08

12.00 ślub Karolina Urbanek i Mateusz Bochem
18.0 za + męża Edwarda Marzodko, syna Alfreda, + zięcia Piotra,
rodziców z obu stron

środa

3.08

7.00

czwartek

4.08

16.30 Adoracja Jezusa
18.00 za+ Sonię Deszczka w 1 r śm.

piątek

5.08

18.00 za+ Marię Bednarz w 1 r śm.

Sobota

6.08

18.00 za+ męża i ojca Józefa Rosenberg, rodziców z obu stron,
Gerarda i Gertrudę Mondrzyk

19.niedziela

7.08

7.30

dzięk, o błog B, zdr dla Jerzego z ok. 70 r ur i dla całej rodziny
+ ojca i teściów
10,00 za+ Alfreda Hupka w 1 r śm.
15.00 nabożeństwo

Podziękowanie za sprzątanie kościoła i za wszelkie prace wykonane dla dobra Parafii
6.08- odwiedziny chorych
Na stoliku w tyle kościoła są różne czasopisma i książki, obrazki. Można je wziąć sobie za
darmo.
Brak intencji w dniach; 11,12, 16,17,18,19,22,23,26,27,29,30 sierpień
Dzieci szkolne i młodzież niech przyjdzie w tygodniu na 1 Mszę św. a także w niedzielę
Zap 1 Imiołek Natalia i Waldemar Kauczor zam. Kujawy. Głogowska 3
Dziś kolekta remontowa
Dnia 21 i 22 sierpnia w naszej parafii odbędzie się 21 festyn parafialny.
Na nasz festyn, tak jak w poprzednich latach, można upiec ciasto i przynieśc 21.08
Dnia 13 od 9.00 wielkie sprzątanie placów dookoła budynków parafialnych, stodoły,
domu pogrzebowego i katechetycznego. Zapraszamy mężczyzn i kobiety. Po pracy
zapraszamy na poczęstunek.
Dzieci szkolne i młodzież niech przyjdzie w tygodniu na 1 Mszę św. a także w niedzielę
Przeto:
Na kołacz dary można złożyć do p. Renaty Barysz zam. Głogowska
Na flohmarkt i na losy – do p. Kamili Wyszka zam. Kujawy i Justyny Badziura.
Na losy i flohmarkt –do p. Moniki Urbackiej i Patrycja Matuszek zam. Zielina,
Na strzelnicę - do p. Dariusza Gramuli zam.Głogowska
Na koło fortuny – do r. Stryi zam. Głogowska

