
 

„Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą 

wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje i kto szuka, znajduje, a kto 

puka, temu otworzą. Czy jest wśród was człowiek ,który poda swemu 

synowi kamień, gdy ten prosi go o chleb? Albo węża, gdy ten prosi go 

o ryby? Jeśli więc wy, choć jesteście źli, potraficie dawać dobre dary 

swoim dzieciom, to o ileż bardziej wasz Ojciec w niebie da, co dobre 

tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, czego pragniecie, aby wam 

ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Takie bowiem jest Prawo i Prorocy.”  

(Łk. 7, 7-12) 
 

 

  

HARMONOGRAM* MSZY ŚWIĘTYCH W MIESIĄCU 

LIPCU 2018R. 

 
01.07.2018r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. śp. Zofię i jej Męża Stefana Dudkiewiczów zam. 

Córka Irena z Rodziną; Msza św. za śp. śp. Janinę i Marcelego Dejworek zam. Syn 

Bolesław z Rodziną 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Mariolę Kyrcz (22) zam. Bratowa Barbara z Rodziną 

godz. 12:00 – Msza św. zbiorowa za Zmarlych w m-cu Czerwiec 2018r. 

 

08.07.2018r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. Włodzimierza Bandurę (57) zam. Brat Henryk z 

Rodziną 

godz. 11:00 – Msza św. urodzinowa Stanisława Sowa-Stelmach I rocznica urodzin 

zam. Rodzice 

 

15.07.2018r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. Danutę Bacia (18) zam. Córki z Rodzinami 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. śp. Józefe i jej Męza Kazimierza Król zam. Synowie i 

Córka Maria Kantor z Rodzinami 

 

 

 

 



 

22.07.2018r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. Annę Bury zam. zbiorowa od Zdzisławy i Stanisława 

Wyżykowskich z Rodziną; od Wirginii i Jarosława Waluga z Rodziną; od Jerzego 

Szydło z Rodziną; od Anety Łukasik z Rodziną; od Rodziny Mertów 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Dariusza Surma 

godz. 12:00 – Msza św. jubileuszowa – 25 rocz. ślubu Sylwii i Krzysztofa Dejworek 

zam. Rodzice z Rodzinami  

 

29.07.2018r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. Bronisławę Marcinkowską  zam. zbiorowa od córki 

Heleny; od córki Dobrosławy z mężem; od wnuczki Justyny z mężem i dziećmi; od 

wnuka Rafała z Dagmarą; od wnuka Łukasza z żoną i dziećmi; od wnuczki Eweliny z 

Markiem 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Stanisławę Sierocką zam. Syn z Rodziną 

 

 

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. 


