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poniedziałek 20.10.2014 r. – św. Jana Kantego, kapłana
7.00 Za ++ rodziców Stefana i Agnes Scharff, szwagra Stefana Granieczny, ++ z rodzin Scharff i Mikołajek.
18.00 1) Za + żonę Stanisławę Awsiukiewicz w 9. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, dziadków z obu 

stron, dusze opuszczone.
2) Za + Marię Wawrzyniuk (od sąsiadów z ul. Świerczewskiego 4 b c d).

wtorek 21.10.2014 r. – bł. Jakuba Strzemię, bpa
7.00 1) Za ++ rodziców Magdalenę i Jakuba Dzięgiel, ++ teściów Genowefę i Franciszka Bielickich, + syna Jana,

++ siostry i braci oraz za dusze opuszczone.
2) Intencja wolna.

18.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 
dla całej rodziny z okazji 30. rocznicy ślubu w intencji Gabrieli i Henryka.

środa 22.10.2014 r. – św. Jana Pawła II, pap.
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 75. rocznicy urodzin w intencji Jerzego oraz o opiekę Bożą dla dzieci i wnuków.
18.00 1) O  błogosławieństwo  i  dary  Ducha  Św.,  przez  wstawiennictwo św.  Jana  Pawła  II,  w  intencji 

młodzieży naszej Parafii.
2) Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, o błogosławieństwo 
i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Heleny oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

czwartek 23.10.2014 r.
7.00 Za + męża i ojca Alojzego Petigk, rodziców z obu stron, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze opuszczone.
18.00 1) Za + żonę Edeltraudę Bugajską w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

2) Za + siostrę Krystynę Wolek.
piątek 24.10.2014 r.

7.00 Za + ojca Karola Baron w rocznicę śmierci oraz + żonę Klarę.
18.00 1) Za + Agnieszkę Jamrozy w 1. rocznicę śmierci.

2) Za + Elfrydę Kubina (od rodziny Antonik z siostrą Gerdą).
sobota 25.10.2014 r.

7.00 Za ++ Norberta i Grażynę Żurek oraz ++ dziadków z obu stron.
12.00 Ślub: Justyna Ryżyj z domu Chroboczek – Marek Ryżyj.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Janiny i Bronisława Pagacz oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 26.10.2014 r. XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 26.10.2014 r. ((kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownegokolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego))

7.00 Za + Elżbietę Paszek (od rodziny Czyszczoń, Depta, Wróbel).
9.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski,  z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

i zdrowie z okazji 40. rocznicy ślubu w intencji Elżbiety i Ryszarda Belkner oraz o błogosławieństwo 
dla całej rodziny.
2) O zdrowie dla rodziców Zofii i Karola oraz o błogosławieństwo w rodzinie.

11.00 Za + Adelajdę Baron w 30. dzień po śmierci.
15.30 Chrzty i Roczki.
17.00  Za + Andrzeja Szczypka w rocznicę śmierci i na pamiątkę urodzin, ++ rodziców Józefa i Emilię Mola, 

rodzeństwo, ++ teściów Szczypka i Gryń.
poniedziałek 27.10.2014 r.

7.00 Za + męża, ojca i dziadka Erwina, za + syna, brata i wujka Huberta, ++ z rodzin Adam i Czogalla oraz 
dusze opuszczone.



18.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo,
dary Ducha Św. i zdrowie z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Denisa.
2) O zdrowie dla rodziców Zofii i Karola oraz o błogosławieństwo w rodzinie.

wtorek 28.10.2014 r. – Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
7.00 Za + męża i ojca Tadeusza Hamryszak, jego ++ rodziców, teściów i dzieci.
18.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 

z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Bożeny i Jacka Kikomber oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
2) Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę w intencji rodziny Bednarski.

środa 29.10.2014 r.
7.00 Za + matkę Emmę Rokicką w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Jana, ++ z pokrewieństwa Szike, Rokicki.
18.00 1) Za + Barbarę Chroboczek, jej + męża Józefa, dzieci Łucję i Stefana oraz ++ z pokrewieństwa.

2)  Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Juliana Kras w dniu ziemskich urodzin, + córkę 
Małgosię, rodziców z obu stron, ++ z rodziny i dusze opuszczone.

czwartek 30.10.2014 r.
7.00 Za + Zdzisława Adamskiego w 30. dzień po śmierci.
18.00 1) Za ++ rodziców Erykę i Edwarda Frątczak, dziadków z obydwu stron, ++ z rodzin Frątczak i Lesler, ++ znajomych.

2) Za ++ rodziców Franciszka i Klarę Chrobog, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 31.10.2014 r.

7.00 Za ++ rodziców Franciszka i Janinę Palej, teściów Stanisława i Danielę Suskich, siostrę Aleksandrę, jej męża 
Zbigniewa Brzeźniowskich, szwagrów Pawła Czogałę, + Zygmunta Pożarskiego, Czesława Rowbickiego, 
dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za + syna Wernera Piechula, ojca Jana, dziadków, ich ++ dzieci i dusze opuszczone.
sobota 1.11.2014 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH sobota 1.11.2014 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ((kolekta na utrzymanie cmentarzakolekta na utrzymanie cmentarza))

7.00 Za + Jana Pajkert, ++ rodziców, teściów i dusze opuszczone.
9.00 1) Za wszystkich Parafian.

2) Za + męża Jana Ziober w dniu ziemskich urodzin, ++ rodziców Elżbietę i Roberta Kuśka, rodzeństwo Alfonsa, 
Maksa, Krystynę, Elfrydę, teściów Annę i Franciszka Ziober, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

11.00 1)  Za  +  matkę  Katarzynę  Ciupek  w kolejną  rocznicę  śmierci,  ojca  Józefa,  brata  Alberta,  szwagra 
Władysława, dziadków z obu stron, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) O zdrowie dla rodziców Zofii i Karola oraz o błogosławieństwo w rodzinie.

15.00 Nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz.
17.00 Za ++ Magdalenę i Wilhelma Zgraja, Tadeusza Wierzbickiego, rodziców i brata oraz ++ z pokrewieństwa.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 2.11.2014 r. – Wspomnienie Wiernych ZmarłychXXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 2.11.2014 r. – Wspomnienie Wiernych Zmarłych
((kolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne; zbiórka do skarbonek na utrzymanie kaplicy pogrzebowejkolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne; zbiórka do skarbonek na utrzymanie kaplicy pogrzebowej))

7.00 1) W intencjach polecanych modlitwie Kościoła przez Ojca Świętego Franciszka.
2) Za ++ polecanych w zaleckach i wypominkach.

9.00 1) W intencjach polecanych modlitwie Kościoła przez Ojca Świętego Franciszka.
2) Za ++ polecanych w zaleckach i wypominkach.

11.00 1) W intencjach polecanych modlitwie Kościoła przez Ojca Świętego Franciszka.
2) Za ++ polecanych w zaleckach i wypominkach.

17.00 Za + Zdzisława Sawickiego jego rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 3.11.2014 r.

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, dary
Ducha Św. i zdrowie z okazji 25. rocznicy urodzin w intencji Izabelli.

18.00 1) Za ++ rodziców Zofię i Alojzego, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
2) Za + Zofię Goleczko, w dniu jej ziemskich urodzin, ++ rodziców i rodzeństwo.

wtorek 4.11.2014 r. – św. Karola Boromeusza, bpa
7.00 Za + matkę Elmę Wawersig z okazji  ziemskich urodzin,  + ojca Maksymiliana oraz dusze w czyśćcu

cierpiące.
18.00 1) Za ++ Elżbietę i Emila Pilny, Zofię i Jana Żurek, Marię i Augustyna Szmainta, Jerzego Kusz, Helenę 

Norberta i Grzegorza Śmiały, ich rodziców, rodzeństwo i dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
2) Za + ojca Kazimierza, ++ teściów, wujka Stefana, córkę Dorotę, wnuczkę Alicję, ++ dziadków z obu 
stron, + Gertrudę Koczy, wszystkich ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

środa 5.11.2014 r.
7.00 Za + mamę Małgorzatę Byczek w rocznicę śmierci i rocznicę ziemskich urodzin.



18.00 1) Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Garbas, ++ rodzeństwo, + Wernera Stopę, jego ++ rodziców Gertrudę 
i Emila, ++ dzieci i pokrewieństwo.
2) Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza Idzik, Lucynę i Józefa Kilian, Edwarda Kubiak i ++ z rodzin.

czwartek 6.11.2014 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 Za ++ rodziców Annę i Karola Wilisz, ++ braci.
17.15 Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II.
18.00 1)  W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Za rodziny naszej Parafii, za 

dzieci i młodzież, za żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do służby w Kościele.
2) Za + męża, ojca i dziadka Alojzego Głowskiego w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, brata, 
trzy siostry oraz ++ z pokrewieństwa.

piątek 7.11.2014 r. (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 1) Za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

2) Za ++ Otylię i Emila Kostka, Annę i Antoniego Restel, ++ z rodzin Kostka i Restel.
18.00 1) Za + żonę, matkę i babcię Rozalię Latos w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców Latos Jezusek, Jana 

i Mariannę, zaginionego na wojnie ojca Alojzego, + matkę Anastazję, ++ z rodzeństwa i pokrewieństwa, ++ 
sąsiadów Kazimierza, Jana, Władysława, Ryszarda, Barbarę, Hannę i ++ znajomych.
2) Za  ++ rodziców, teściów i dziadków Cecylię  i  Jana Pisarczyk, ++ z pokrewieństwa Pisarczyk, Sarek, 
Stępień, i dusze opuszczone

sobota 8.11.2014 r.
7.00 Za + męża Wolfganga Warczok, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.
18.00 1) Za + żonę Ernę Prusicki, ++ rodziców, teściów, ++ z rodziny Prusicki, Janda.

2) Za + Alojzego Jucha w 1. rocznicę śmierci.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 9.11.2014 r. – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 9.11.2014 r. – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej;Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej; Dzień Dzień  

Solidarności z Kościołem Prześladowanym Solidarności z Kościołem Prześladowanym ((zbiórka do skarbonek na organizację „Kościół w Potrzebie”zbiórka do skarbonek na organizację „Kościół w Potrzebie”))
7.00 (j.  niem.) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo 

i zdrowie z okazji 75. rocznicy urodzin Herberta oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
9.00 1) Za wszystkich Parafian.

2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie 
z okazji 40. rocznicy ślubu w intencji Marii i Alojzego Lokocz oraz o błogosł. dla dzieci i wnuków.

11.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski,  z prośbą o dalsze błogosławieństwo 
i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Romany oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 
z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Norberta Kostka oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

17.00 Za + Janusza Gławenda w 1. rocznicę śmierci (od żony, dzieci i wnucząt).
poniedziałek 10.11.2014 r. – św. Leona Wielkiego, pap. i dra Kościoła

7.00 Za ++ rodziców Magdalenę i Józefa Wacławczyk, dziadków Marię i Jana Serżysko, Małgorzatę i Bonifacego
Wacławczyk, Annę Kretek, Annę i Konrada Jamrozy, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

18.00 1) Za + Bertę Kostka i jej męża.
2) Za + ojca Pawła Wojtaszek, żonę Łucję, Agnieszkę Zgraja, Antoniego Zgraja oraz ++ dziadków z obu stron.
wtorek 11.11.2014 r. – św. Marcina z Tours, bpa NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

7.00 Za ++ rodziców Stefanię i Andrzeja Bakota, Anielę i Stanisława Lis i ++ z rodzin Pas, Bakota, Lis,  
Frączek i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.00 W intencji Ojczyzny i Sprawujących Władzę.
18.00 1) Za ++ rodziców Annę i Kazimierza Tomkiewicz oraz ++ dziadków z obu stron.

2) Za Stefanię Stasiowską, ++ rodziców i brata (od Ireny z rodziną).
środa 12.11.2014 r. – św. Jozafata, bpa i męczennika

7.00 Za + matkę Anielę w kolejną rocznicę śmierci.
18.00 1) Za ++ rodziców Pawła i Annę Ogórek, syna Gerharda, zięcia Edmunda i ++ dziadków.

2) Za + Krystynę Ufniarz w dniu ziemskich urodzin.
czwartek 13.11.2014 r. – Świętych pierwszych męczenników Polski

7.00 Za + Barbarę Bochenek z okazji ziemskich urodzin, ++ z rodzin Raś i Bochenek.
18.00 Msza Św. w intencjach zbiorowych i nabożeństwo o jedność naszej parafii. * O błogosławieństwo dla ofiaro-

dawców i pomagających w pracach na rzecz naszej parafii. * O Bożą opiekę dla proszących nas o modlitwę 
w Księdze Intencji oraz w  Skrzynce Intencji na parafialnej stronie internetowej. * O łaski dla biskupów gli-
wickich. * Za + siostrę Adelajdę Baron, ++ rodziców Annę i Jana Piechnik, Jana Halamoda, Alfreda Halamoda 
i ++ z rodz.  Forreiter,  Piechnik,  Halamoda i  Baron. * 2) O zdrowie dla  rodziców Zofii  i  Karola  oraz o 
błogosławieństwo w rodzinie.



piątek 14.11.2014 r.
7.00 Za ++ Łucję Bywalec w 30. dzień po śmierci, za ++ rodziców, męża i syna.
18.00 1) Za ++ rodziców Annę i Franciszka Wycisk, Franciszkę i Emanuela Procek, rodzeństwo, pokrewieństwo 

z obu stron oraz dusze opuszczone.
2) Za + Stefanię Stasiowską z okazji ziemskich urodzin, ++ babcie Pelagię i Annę, ++ dziadków Józefa i  
Jerzego (od córki Basi z rodziną).

sobota 15.11.2014 r.
7.00 1) Za + Ernesta Borszcz.

2) Za + Teresę Luzyna, jej męża, ++ Gertrudę i Paula Czogalla.
11.00 Do  Bożej  Opatrzności,  przez  wstawiennictwo  MB  Nieustającej  Pomocy,  z  podziękowaniem  za

odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 60. rocznicy ślubu w intencji
Sylwii i Flawiana Skorupa oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

18.00 1) Za + Józefa Absalon, jego rodziców, brata, teściów, szwagrów i ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Józefa Szczukiewicz, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 16.11.2014 r.XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 16.11.2014 r.  ((kolekta na remont dachu zakrystii kościołakolekta na remont dachu zakrystii kościoła))
7.00 Za + syna Zbigniewa, rodziców Helenę i Kazimierza, siostrę Marię, ++ z rodziny Kisz, Ścira, Zakrzewski.
9.00 1) Za + męża Władysława Stasiak, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.

2) Za ++ szwagra Franciszka i szwagierkę Leontynę Grzeszczuk.
11.00 1) Do Bożej  Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski,  z prośbą o dalsze błogosł.  i  zdrowie 

z okazji 45. rocznicy ślubu w intencji Marii i Bogdana Głuszkiewicz oraz o błogosł. dla dzieci i wnuków.
2) Za wszystkich parafian.

17.00 Za  +  męża,  ojca  i  dziadka  Kazimierza  Mołdawę w  1.  rocznicę  śmierci,  ++  rodziców z  obu  stron, 
rodzeństwo i dusze opuszczone.

poniedziałek 17.11.2014 r. – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
7.00 Za ++ Karola i Weronikę Mrozek, synów Pawła, Jana i Karola oraz córkę Marię.
18.00 1) Za + Jana Kostka i żonę Bertę.

2)  Za  ++  rodziców  Marię  i  Ryszarda  Fryszko,  Franciszkę  i  Franciszka  Fros,  męża  Stefana  Fros, 
Krystynę Węglarską i ++ z rodzin Fryszko, Kubica, Fros oraz dusze opuszczone.

wtorek 18.11.2014 r. – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
7.00 Za + Teresę Brzóska, Eleonorę i Feliksa Szubert, siostrę Teresę Oleś, brata Mariana Szubert, Bronisławę

Skobel, Łucję Skowron, Amandę Kaźmierczak, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1) Za + Hildegardę Przybyła w 17. rocznicę śmierci, zięcia Adama, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Adelajdę Baron (od sąsiadów).
środa 19.11.2014 r. – bł. Salomei, zakonnicy

7.00 Za + Urszulę Klose, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, szwagrów, dziadków i dusze opuszczone.
18.00 1) Za ++ rodziców Łucję i Brunona Schubert, dziadków z obu stron, ++ z rodziny Schubert i Bieniek oraz 

dusze opuszczone.
2) Za + Helmuta Bienia w rocznicę śmierci, ++ z rodzin Bienia, Sekunda, Polański, Rus.

czwartek 20.11.2014 r. – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i dary

Ducha Świętego w intencji Krzysztofa z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
18.00 1) Za + matkę Marię Ernst w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Rudolfa, dziadków i dusze opuszczone.

2) Za + matkę Jadwigę Jacek w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Franciszka, siostrę Klarę, szwagra Karola 
oraz ich ++ rodziców.

piątek 21.11.2014 r. – Ofiarowanie Najświętsze Maryi Panny
7.00 Za + ks. proboszcza Józefa Hanuska.
18.00 1) Za ++ Alojzego i Annę Klinik, Adolfa i Helenę Ogórek, braci Lotara, Piotra oraz + ciocię Katarzynę.

2) Za + Waleskę Andrzejak w 2. rocznicę śmierci, + męża i ++ z pokrewieństwa.
sobota 22.11.2014 r. – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

7.00 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za  
odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo z okazji 85. rocznicy urodzin w intencji Rudolfa.

18.00 1) Za + męża Michała Jankowskiego,  ++ rodziców, braci  Józefa i  Stanisława,  siostrę  Marię,  bratową, 
teściową i ++ z pokrewieństwa.
2)  Za++  rodziców  Genowefę  i  Józefa  Kołodziej  teściow Helenę  i  Stefana  Grabowskich++  Tadeusza, 
Grzegorza , Andzeja++ dziadków i pokrewienstwo.
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7.00 Za + ks. proboszcza Stanisława Niesporka.
9.00 1) Za wszystkich parafian.

2) Intencja wolna.
11.00 1) W intencji posługujących podczas liturgii – szafarzy, ministrantów, chóru parafialnego i scholi.

2) Intencja wolna.
17.00 Za + ciocię Marię Michalak, ++ rodziców Bolesławę i Bronisława, braci Hieronima, Stanisława i Antoniego, 

+ Franciszkę Michalak, ++ z rodzin Erenkweit, Bandurski.


