20 Niedziela 14.08 7.30

za+ rodziców Stanisława Franciszkę Fister, Józefa Szpotawa,
Zofię Pawła Zmarzły, brata Józefa, i o zdr w rodzinie
10.00 za+ Łucję Brunona Szuster, Annę Szczepaniak, d, op.
15.00 nabożeństwo

poniedziałek 15.08

Wniebowzięcie NMP/ kwiaty/
7.30 o bł B dla Róż R
10.00 za+ z rodzin Kicler, Sobek, Służałek

wtorek

16.08 18.00

czwartek

18.08 7.00 za s.cz i op, za ofiary wojny i przemocy, za grzeszników
16.30 Adoracja Jezusa
18.00 za+ Józefa Wieczorek, dzieci, rodziców z obu stron + pokrew

sobota

20.08 18.00 za+ Alfreda Gorek, Jerzego Wieja

21 niedziela

21.08 7.30

za+ rodziców Adelheid Pawła Gnielka, Różę Huberta Kicler syna
Adriana
10.00 za+ Jan Helenę Ernst Franciszka Marię Gruchmann, c. Justynę
+ pokrew
13.30 nabożeństwo i błog ziarna siewnego i pojazdów.

Podziękowanie za sprzątanie kościoła i za wszelkie prace wykonane dla dobra
Parafii / Piotr Kopecki –za zrobienie koszy, serdeczne podziękowanie Parafianom z
K i Z za szybkie sprawne posprzątanie placów, budynków parafialnych.
Na stoliku w tyle kościoła są różne czasopisma i książki, obrazki. Można je wziąć
sobie za darmo.
Brak intencji w dniach; 22,23,26,27,29,30 sierpień
1,2,4,5,6,12,13,14,1521,22,27,28,29,30 wrzesień
Dzieci szkolne i młodzież niech przyjdzie w tygodniu na 1 Mszę św. a także w
niedzielę
Zap 3 Imiołek Natalia i Waldemar Kauczor zam. Kujawy. Głogowska 3
28.08 w naszej parafii będziemy gościć ks. Mirosława z Krakowa
Dnia 20 i 21 sierpnia w naszej parafii odbędzie się 21 festyn parafialny.
Na nasz festyn, tak jak w poprzednich latach, można upiec ciasto i przynieśc 21.08
Organizatorzy zapraszają na zabawę w sobotę na wolnym powietrzu,( w razie
niepogodny do Sali w K) od godz. 19.00 Zapraszamy w niedzielę rodziców z
dziećmi na karuzelę i zamek dmuchany
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. Piotra Hałady zam. Głogowska
Na koło fortuny – do r. Stryi zam. Głogowska

