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poniedziałek 16.02.2015 r.
7.00 1) Za + Antoniego Daniel (od sąsiadów i znajomych).

2) Za + Helgę Trzeciakowską w 30. dzień po śmierci.
18.00 1)  Za  +  męża,  ojca  i  dziadka  Władysława  Wójcik  z  okazji  jego ziemskich  urodzin,  ++ rodziców,

teściów, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
2) Za + mamę Irenę Staniszewską w rocznicę śmierci (od dzieci).

wtorek 17.02.2015 r.
7.00 Za + Helgę Trzeciakowską-Okoń (od koleżanki z rodziną).
18.00 1) Za + Irenę Pieruszka w 1. rocznicę śmierci.

2) Za ++ rodziców Henryka i Alinę Kamockich w kolejną rocznicę śmierci.
środa 18.02.2015 r. środa 18.02.2015 r. ŚRODA POPIELCOWA ŚRODA POPIELCOWA ((zbiórka do skarbonekzbiórka do skarbonek na pomoc dla misjonarzy w Togo na pomoc dla misjonarzy w Togo))

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-
wie z okazji rocznicy urodzin w intencji Hildegardy oraz o błogosł. i zdrowie dla całej rodziny.

10.00 Intencja wolna.
16.30 Za ++ spoczywających na naszym cmentarzu.
18.00 Za + Kazimierza Kamyk, w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodziny Kamyk i Żytka.

czwartek 19.02.2015 r.
7.00 Intencja wolna.
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 1) Za + Marcina Widuch (od koleżanek i kolegów z pracy).

2) Za + Helgę Trzeciakowską-Okoń (od koleżanek).
piątek 20.02.2015 r.

7.00 Za + Grażynę Skorka (od męża).
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
18.00 1) Za + Leona Kot w dniu ziemskich urodzin (od rodziny Przybyła).

2) Za + Antoniego Daniel (od znajomych z ul. Mickiewicza)
sobota 21.02.2015 r.

7.00 Za + matkę Teresę Majnusz w rocznicę ziemskich urodzin, ojca Antoniego, ++ dziadków z obu stron, 
Bertę i Jana Kostka, syna Wernera, ++ z pokrewieństwa.

18.00 1) Za ++ rodziców Edwarda i Mariannę Sobczak, ++ teściów Czesławę i Henryka Łątkowskich oraz
+ brata Stanisława Sobczak.
2) Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka  Antoniego Paprocha z okazji 70. rocznicy ziemskich urodzin.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22.02.2015 r. I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22.02.2015 r. ((kolekta kolekta na opałna opał))
7.00 Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie w intencji Małgorzaty Paszkowskiej z okazji 25. rocznicy urodzin oraz o błogosł. dla rodziny.
9.00 1)  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie

z okazji 20. rocznicy ślubu w intencji Ewy i Czesława Grudzińskich oraz o błogosł. dla całej rodziny.
2) Za wszystkich Parafian.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-
wie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Teresy Bienia oraz o błogosł. i zdrowie dla całej rodziny.

17.00 Za  +  matkę  Agnieszkę  Górecki  w  kolejną  rocznicę  śmierci,  ++  teściów,  +  Grażynę  Głowacki,
++ z pokrewieństwa.

poniedziałek 23.02.2015 r.
7.00 Za + męża i ojca Hermana Grzybek w kolejną rocznicę śmierci.
18.00 1) Za + matkę Hildegardę Hellebrandt w 1. rocznicę śmierci, + ojca Ottomara, ++ rodziców, krewnych

z obu stron, + Łukasza Śliwińskiego.



2) Za + Eryka Pchałek w dniu 90. ziemskich urodzin.
wtorek 24.02.2015 r.

7.00 Za ++ Wandę i Wiesława Płachciak, + Wiktorię Paruzel.
18.00 1)  Za  +  Gerarda  Kostka  w 2.  rocznicę  śmierci,  brata  Piotra,  bratową  Zofię,  ++  rodziców i  dusze

w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Krzysztofa Kutek (od Kuzyna Andrzeja).

środa 25.02.2015 r.
7.00 Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 50 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
18.00 1) Za + Marię Lipczyńską (od sąsiadów z ul. Krasickiego 3).

2) Intencja wolna.
czwartek 26.02.2015 r.

7.00 Za + Antoniego Daniel (od sąsiadów i znajomych).
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 1) Za + męża Józefa Fros, ++ teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za + Teresę Lazar w 30. dzień po śmierci.
piątek 27.02.2015 r.

7.00 Intencja wolna.
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
18.00  1) Za + męża Józefa Długosz, ++ rodziców Adolfa i Małgorzatę Potyka, ++ dziadków Potyka, Greger, 

brata Stefana i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + mamę Teresę Jarzombek-Wichurską w 30. dzień po śmierci.

sobota 28.02.2015 r.
7.00 Za + Zofię Borszcz.
18.00 1)  Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za odebrane  łaski,  z  prośbą o dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 55. rocznicy urodzin w intencji Urszuli Urbaniec oraz o błogosł. dla całej rodziny.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-
wie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Kazimiery Sołtys oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny 
(od córek i syna z rodzinami).

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 1.03.2015 r. II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 1.03.2015 r. ((zbiórka do skarbonek na dzieci w Afrycezbiórka do skarbonek na dzieci w Afryce))
7.00 (w j. niemieckim) Za + Piotra Choroba, jego siostrę Ingrydę, ojca Reinharda, ++ z rodzin Choroba i Mazur.
9.00 1) Za + Tadeusza Wierzbickiego, ++ rodziców, brata, ++ Magdalenę i Wilhelma Zgraja, ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Antoniego Daniel (od sąsiadów i znajomych).
1100 Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie w intencji Kazimiery Sołtys z okazji 80. rocznicy urodzin.
15.30 Chrzty i Roczki.
17.00 Za + żonę, matkę i babcię Eugenię Front w rocznicę śmierci, ++ siostry i brata, rodziców i teściów,

++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
poniedziałek 2.03.2015 r.

7.00 Intencja wolna.
18.00 1) Za ++ rodziców Łucję i Ernesta Czeczor, ++ dziadków oraz pokrewieństwo z obu stron.

2) Za + Mieczysławę Kriwienok w dniu ziemskich urodzin.
wtorek 3.03.2015 r.

7.00 Intencja wolna.
18.00 1) Za ++ rodziców Kazimierza i Annę Tomkiewicz, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Zofię Janik, ++ z pokrewieństwa.
środa 4.03.2015 r. – Święto św. Kazimierza, królewicza

7.00 Za + Elżbietę Kubiczek w dniu jej ziemskich urodzin.
18.00 1) Za + Zygmunta Kruszelnickiego, żonę Albinę, ++ z pokrewieństwa.

2)  Za  ++ rodziców Marię  i  Pawła  Piper  w kolejne  rocznice  śmierci,  ich  ++ rodziców,  rodzeństwo
i ++ z pokrewieństwa.

czwartek 5.03.2015 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 Za ++ rodziców Jana i Marię Buczek, 3. ++ braci i siostrę Ernestynę Grzesik oraz szwagierki i szwagra.
16.30 Droga krzyżowa dla dzieci.
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) Intencja wolna.
piątek 6.03.2015 r. (pierwszy piątek miesiąca)

7.00 Za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
18.00 1) Za + Stanisława Lazar i jego + żonę Teresę z okazji jej ziemskich urodzin.

2) Intencja wolna.
sobota 7.03.2015 r. (pierwsza sobota miesiąca) 

7.00 1) Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). W intencji żyjących i ++ czcicieli NMP.
2) Intencja wolna.

18.00 1) Za + Agnieszkę Raczyńską, jej męża Władysława.
2) Za + Norberta Absalon w kolejną rocznicę śmierci, + matkę Adelajdę i ++ z pokrewieństwa.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8.03.2015 r.III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8.03.2015 r.  Dzień kobietDzień kobiet
((kolekta na Diecezję i Seminarium Duchownekolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne))

7.00 Za + Teresę Lazar (od sąsiadów i znajomych z ul. Kościuszki 6, 7, 5).
9.00 1) Za + męża Edmunda Rogalski w rocznicę śmierci.

2) Za + Genowefę Mirek w 2. rocznicę śmierci oraz za + Stanisława Mirek.
11.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-

wie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Leokadii oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
2) Za + Adelajdę Baron z okazji ziemskich urodzin.

17.00 Za  ++  rodziców  Irenę  i  Kazimierza  Teresiak,  Mariannę  i  Zygmunta  Kubiczak,  wujków  Edmunda
i Gustawa, dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.

poniedziałek 9.03.2015 r.
7.00 Intencja wolna.
18.00 1) Za + matkę Otylię Choroba, + ojca Franciszka, + siostrę Waltraudę.

2) Za + Marię Lipczyńską (od sąsiadów z ul. Krasickiego 3).
wtorek 10.03.2015 r.

7.00 Za + Urszulę Klose, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, szwagrów, dziadków i dusze opuszczone.
18.00 1)  Do  Bożej  Opatrzności,  za  wstawiennictwem  MB  Trzykroć  Przedziwnej,  z  podziękowaniem  za 

odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w pewnej intencji.
2) Za ++ rodziców Józefę i Wilhelma Goleczko, siostrę Urszulę, ++ z rodzin Goleczko i Mitręga.

środa 11.03.2015 r.
7.00 Intencja wolna.
18.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł., zdrowie i opie-

kę Anioła Stróża z okazji 2. rocznicy urodzin w intencji Sebastiana oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
2) Za + Marię i Henryka Kosubek, ++ rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa.

czwartek 12.03.2015 r.
7.00 Intencja wolna.
16.30 Droga krzyżowa dla dzieci.
18.00 1) Do Miłosierdzia  Bożego za + córkę Małgosię  w kolejna rocznicę śmierci,  + męża Juliana Kras,

++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny i dusze opuszczone.
2)  Za  ++ teściów Gertrudę  i  Pawła  Wróbel,  ++ rodzeństwo,  dziadków z  obu  stron,  +  męża  Ditra
i ++ z rodzin Wróbel i Ogórek.

piątek 13.03.2015 r.
7.00 Za ++ Władysława i Adama Jarosz w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo.
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
18.00 1)  Msza Św. zbiorowa i nabożeństwo o jedność naszej parafii. *  O błogosławieństwo dla ofiarodawców 

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. * W intencji Biskupów gliwickich. * Za tych, 
którym obiecaliśmy modlitwę. * Za + Władysława Raczyńskiego, jego żonę Agnieszkę, ich ++ rodziców Mariannę 
i Franciszka, córkę Bolesławę, Joannę i Augustyna Choroba, córkę Rozalię, synów Józefa i Maksymiliana. *
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie z okazji
70. rocznicy urodzin w intencji Janiny, o błogosł. dla całej rodziny oraz o życie wieczne dla + męża Zdzisława.

sobota 14.03.2015 r.
7.00 Intencja wolna.
18.00 1) Za + syna Sebastiana w kolejną rocznicę śmierci i dusze opuszczone.

2) Za + Gertrudę Kurzeja w dniu jej ziemskich urodzin, poległego męża, ++ rodziców, siostry, braci,
++ z rodziny Kurzeja, Pyjcz, Hoffmann oraz dusze opuszczone.



IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15.03.2015 r. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15.03.2015 r. LAETARELAETARE
((kolekta kolekta na potrzeby parafiina potrzeby parafii))

7.00 Intencja wolna.
9.00 1) Intencja wolna.

2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-
wie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Ireny Łątkowskiej oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

11.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Franciszka 
Grzesik w 1. rocznicę urodzin.
2) Intencja wolna.

17.00 Za + męża Horsta Ryszka z okazji ziemskich urodzin, ++ rodziców, teściów, ++ rodzeństwo z obu stron.
poniedziałek 16.03.2015 r.

7.00   1) Za + matkę Gertrudę Depta w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Antoniego.
2) Za ++ Łucję i Karola Wagner, Elżbietę i Alfreda Bulenda, ich rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo, 
+ Marię Kurzeja i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro
wie z okazji 40. rocznicy urodzin w intencji Ilony Wróbel oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

wtorek 17.03.2015 r.
7.00 Za + Gertrudę Garbas, rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa Garbas, Pyrek i dusze opuszczone.
18.00 1) Za ++ Hildegardę i Erwina Wieczorek.

2) Za ++ Annę, Agnieszkę, Konrada Jamrozy, + męża Antoniego, ++ dziadków Katarzynę i Alberta  
Daniel, ++ rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo i dusze opuszczone.

środa 18.03.2015 r.
7.00 Za ++ rodziców Martę i Emila Przybyła, + szwagra Eryka, ++ dziadków oraz o błogosławieństwo dla 

całej rodziny.
18.00 1) Za + Marię Lipczyńską (od sąsiadów z ul. Krasickiego 3).

2) Za + Krzysztofa Kutek (od sąsiadów i znajomych).
czwartek 19.03.2015 r. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMPczwartek 19.03.2015 r. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP

((kolekta kolekta na dzieła miłosierdziana dzieła miłosierdzia))
7.00 Intencja wolna.
10.00 Intencja wolna.
16.30 Droga krzyżowa dla dzieci.
18.00 1)  MSZA  ŚW.  Z  SAKRAMENTEM  BIERZMOWANIA  w  intencji  młodzieży  przyjmującej 

sakrament i ich rodzin.
2) Za + syna Grzegorza z okazji ziemskich urodzin, + męża Czesława, rodziców, teściów, dziadków
i ++ z pokrewieństwa Chmielowski, Gębala, Sawicki.

piątek  20.03.2015 r.
7.00 Intencja wolna.
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
18.00 1) Za + Charlottę Lippert i + męża.

2) Za + żonę Klarę Tworuszka w dniu jej ziemskich urodzin.
sobota 21.03.2015 r.

7.00 Intencja wolna.
18.00 1) Intencja wolna.

2) Intencja wolna.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22.03.2015 r. V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22.03.2015 r.  REKOLEKCJE PARAFIALNE REKOLEKCJE PARAFIALNE

((kolekta kolekta na Diecezjalny Fundusz Oświatowyna Diecezjalny Fundusz Oświatowy))
7.00 1) Za + Antoniego Grabowskiego w dniu ziemskich urodzin.

2) Za + Zofię Małkowską w rocznicę śmierci, + męża Stefana, synów Józefa i Adama.
9.00 1) Za wszystkich ++ działkowców z kolonii Tulipan (od działkowców z kolonii Tulipan).

2) Intencja wolna.
11.00 1) Intencja wolna.

2) Intencja wolna.
17.00 1) Do Bożej  Opatrzności,  przez  wstawiennictwo  Matki  Bożej,  z  podziękowaniem za  odebrane  łaski,

z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie z okazji 75. rocznicy urodzin w intencji Moniki oraz o błogosł. dla rodziny.
2)  Za + rodziców Józefa,  Barbarę,  Mariannę Nems, ++ Stanisławę i Stanisława Grobelnych, siostry  
Helenę i Emilię, brata Stefana oraz pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.


