
 

„A obok krzyża Jezusa stały Jego matka i siostra Jego matki, 

Maria żon Kleofasa i Maria Magdalena. Jezus, gdy zobaczył 

matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, powiedział 

do matki: Niewiasto, oto twój syn. Następnie powiedział do 

ucznia: Oto twoja matka. I od tej godziny uczeń wziął ją do 

siebie.”  

(J. 19, 25-27) 
 

„Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. On 

podczas swojego ziemskiego życia głośno wołając, ze łzami 

zanosił błagania i prośby do Tego, który mógł Go ocalić od 

śmierci, i został wysłuchany z powodu swojej uległości. 

Chociaż był Synem, przez to, co wycierpiał nauczył się posłuszeństwa. Tak uczyniony 

doskonałym stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni.”  

(Hbr. 5, 7-9) 
 

 

 

 

HARMONOGRAM* MSZY ŚWIĘTYCH W MIESIĄCU 

WRZESIEŃ 2020R. 

 
06.09.2020r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. Władysława Drogosza (9) zam. od Syna z Rodziną; 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Krystynę Pernal (12) zam. Córka z Rodziną;   

 

 

12.09.2020r. Sobota 

godz. 15:00 – Msza św. za śp. śp. Halinę i Zbigniewa Gadaczek zam. od Synów 

Krzysztofa i Mariusza z Rodzinami; 

 

 

13.09.2020r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. Tomasza Ornat (10) zam. Żona z Rodziną 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Danutę Kozala (2) zam. od Synów Roberta i Jacka  

z Żoną i Dziećmi; 

 

 



 

 

 

20.09.2020r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. Kazimierę Sowińską zam. Synowie 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. śp. śp. Mariannę i Edwarda Woźniak i Halinę Latos 

zam. Syn z Żoną 

 

 

27.09.2020r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. Czesławę Przybyłek (6) zam. Rodzina 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Marię Białas (20) i wszystkich zmarłych z rodziny 

Białas i Żurek zam. Justyna Owczarek 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. 


