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 tel. 32 419 13 54; www.parafiakuźnia.pl

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22.03.2015 r. V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22.03.2015 r.  REKOLEKCJE PARAFIALNE  REKOLEKCJE PARAFIALNE ((kolekta na DFOkolekta na DFO))
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) Za + Andrzeja Konopackiego (od sąsiadów z ul. Brzozowej).
11.00 1) Za + Andreę Pachwald i + Bernda Szpringer.

2) Za + Stanisława Procyszyn (od sąsiadów).
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, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

poniedziałek 23.03.2015 r. REKOLEKCJE PARAFIALNE
7.00 1)  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 50. rocznicy urodzin w intencji synowej Julii Remiorz oraz o błogosł. dla rodziny.
2) Za ++ Helenę i Karola Jonas, ++ z pokrewieństwa.

18.00 1) Za + Antoniego Daniel (od sąsiadów i znajomych).
2) Za + Stefanię Staniek (od znajomych).

wtorek 24.03.2015 r. REKOLEKCJE PARAFIALNE
7.00 1) Za ++ rodziców Rosek, ich + syna Stefana (od rodziny Zaczyk).

2) Za + dziadka Franciszka Jacek.
18.00 1) Za ++ Franciszkę i Franciszka Michalski, Marię i Ewalda Kalemba oraz ++ z rodziny Kalemba, Depta.

2) Za + Krzysztofa Kutek (od chrzestniaka Rafała Kutek z rodziną).
środa 25.03.2015 r. UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO – Dzień Świętości Życiaśroda 25.03.2015 r. UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO – Dzień Świętości Życia  

REKOLEKCJE PARAFIALNE (REKOLEKCJE PARAFIALNE (kolekta dziękczynna na zakończenie rekolekcjikolekta dziękczynna na zakończenie rekolekcji))
7.00 Za + Pawła Niedźbała (od sąsiadów i znajomych).
16.30 W  intencji  osób  podejmujących  się  duchowej  adopcji  dziecka  poczętego  o  błogosławieństwo 

i wytrwanie w modlitwie.
18.00 1) Za ++ Zofię i Jana Żurek, ++ Elżbietę i Emila Pilny, ++ Marię i Augustyna Szmainta, ++ rodziców,  

rodzeństwo, + Jerzego Kurz, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
2) Za + Reginę Głowską w 30. dzień po śmierci.

czwartek 26.03.2015 r.
7.00 Za + Krystiana Stopa (od sąsiadów i znajomych).
18.00 1)  Za  ++  rodziców  Mariannę  i  Aleksego  Podgórskich,  ++  dziadków  Józefę  i  Jana  Mędreckich,

++ Weronikę i Juliana Podgórskich.
2) Za + matkę Bronisławę Stasiak w 1. rocznicę śmierci, + ojca Kazimierza.

piątek 27.03.2015 r.
7.00 Za + Wilhelma Kretek (od znajomych z ul. Mickiewicza i Słowackiego).
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
18.00 1) Za + Gintra Porombka, + syna Artura.

2) Za + Stanisława Procyszyn w 30. dzień po śmierci.
sobota 28.03.2015 r.

7.00 1) Za + ojca Józefa Gomółka w 85. rocznicę ziemskich urodzin oraz + matkę Helenę.
2) Za + Huberta Niemiec, żonę Elżbietę, ++ z rodzin Niemiec, Skorupa.

18.00   Za + ojca Herberta Staniek w rocznicę śmierci, + matkę Genowefę, ++ z rodzin Staniek i Chmielarz.
NIEDZIELA PALMOWA 29.03.2015 r. NIEDZIELA PALMOWA 29.03.2015 r. ((kolekta na potrzeby naszej parafii)kolekta na potrzeby naszej parafii)

7.00 Za + Elżbietę Paszek w 1. rocznicę śmierci.



9.00 1)  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie 
z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Cyryli, o błogosł. dla całej rodziny oraz za + męża Henryka.
2) Za ++ Józefa Depta z okazji ziemskich urodzin.

11.00 1) Za + męża, ojca i dziadka Michała Podolskiego z okazji ziemskich urodzin.
2) Za + Reginę Głowską (od sąsiadów z ul. Świerczewskiego 1).

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 
z okazji 45. rocznicy ślubu w intencji Józefy i Jana oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

Wielki Poniedziałek 30.03.2015 r.
7.00 Za + Franca Gomolka (od przyjaciół i znajomych).
18.00 1) Za + Teresę Szczepaniak w kolejną rocznicę śmierci i + Józefa Szendzielorz w kolejną rocznicę śmierci.

2) Za + siostrę Krystynę w 1. rocznicę śmierci.
Wielki Wtorek 31.03.2015 r.

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-
wie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Adeli oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

18.00 1) Za + męża, ojca i dziadka Romana Orłowskiego w 4. rocznicę śmierci, ++ rodziców Jana i Wandę,
+ córkę Felicję, syna Mariana, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
2) Za + Pawła Niedźbałę (od sąsiadów z ul. Kozielskiej).

Wielka Środa 1.04.2015 r.
7.00 1) Za + Alberta Kurzeja w 1. rocznicę śmierci.

2) Za + Wilhelma Kretek w 30. dzień po śmierci.
18.00 Za + ojca Jana Lokocz, + żonę Anielę, dusze w czyśćcu cierpiące.

WWIELKIIELKI C CZWARTEKZWARTEK 2 2    .04.2015 r..04.2015 r.
18.00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ i adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy (Gorzkie Żale, cz. I).

WWIELKIIELKI P PIĄTEKIĄTEK 3 3    .04.2015.04.2015          r.r.     ( (ofiara u Bożego Grobu na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętejofiara u Bożego Grobu na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej))
7.00 Ciemna Jutrznia i Gorzkie Żale, cz. I.
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa.
18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ i adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim (Gorzkie Żale, cz. II).

WWIELKAIELKA S SOBOTAOBOTA          44    ..    04.2015 r.04.2015 r.    
7.00 Ciemna Jutrznia i Gorzkie Żale, cz. III.
21.00 Liturgia Wigilii Paschalnej z Procesją Rezurekcyjną.

NNIEDZIELAIEDZIELA Z ZMARTWYCHWSTANIAMARTWYCHWSTANIA P PAŃSKIEGOAŃSKIEGO     5.04.2015 r. 5.04.2015 r.  ((kolekta na potrzeby naszej parafiikolekta na potrzeby naszej parafii))
7.00 Za + dziadków Teodora i Klarę Baron.
9.00 1) Za + Lidię Leszinski z okazji ziemskich urodzin, + męża Karola, rodziców z obu stron, dziadków

i ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Dariusza Gwoździk, + Halinę Gwoździk, ++ z rodziny Gwoździk i Piotrowski.

11.00 1) Za + ojca Józefa Poteralskiego, matkę Marię i siostrę Ewę, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
2) Za + Marcina Widuch w 1. rocznicę ziemskich urodzin.

17.00 Za + matkę Teresę Wawersig w 1. rocznicę śmierci, + ojca Kurta, ++ z pokrewieństwa.
PPONIEDZIAŁEKONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNYWIELKANOCNY      6.04.20156.04.2015  r.r. (kolekta na KUL (kolekta na KUL))

7.00 (w j.  niemieckim) Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  
błogosławieństwo i zdrowie w intencji Elżbiety i Bernardy Chroboczek.

9.00 1) W intencji mężczyzn i młodzieńców naszej parafii.
2)  Za  +  Mirosławę  Macha  w  1.  rocznicę  śmierci,  +  ojca  Reinholda,  ++  dziadków  z  obu  stron,
++ z rodzin Macha i Sikorski.

11.00 1) Za + Aleksandra Bereżańskiego w 3. rocznicę śmierci.
2) Za + Reginę Bretsznajder w 30. dzień po śmierci.

15.30 Chrzty: Paulina Janosz, Anna Kubica, Olaf Żurek. Roczki: Maja Maria Janik, Filip Henryk Habura.
17.00 Za + Kazimierza Mołdawę, ++ rodziców, siostrę Stanisławę, ++ rodzeństwo oraz o błogosławieństwo 

dla rodziny.
wtorek w Oktawie Wielkanocy 7.04.2015 r. Emaus Kapłański

7.00 1) Za + matkę Luizę w 35. rocznicę śmierci,  poległego ojca Franciszka,  ++ rodziców, rodzeństwo,
+ zięcia Stefana, Bronisława i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ rodziców Nadzieję i Antoniego Gębala, syna Grzegorza, męża Czesława, rodziców i ++ krewnych.
3) Za + Adama Mleczko.

środa w Oktawie Wielkanocy 8.04.2015 r.
7.00 1) Za + ojca Hermana Grzybek, ++ teściów Leona i Martę Płaczek.



2) Za ++ rodziców Klarę i Eryka Morciniec, + teścia Tadeusza Romaniaka, ++ dziadków i pokrewieństwo.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 

z okazji 40. rocznicy ślubu w intencji Cecylii i Stefana oraz o błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami.
czwartek w Oktawie Wielkanocy 9.04.2015 r. Konwent Wielkanocny

7.00 1) Za + matkę Elisabeth Piontek w 3. rocznicę śmierci, + męża Karola, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo
i szwagrów.
2) Za ++ Jadwigę i Wiktora Mikołajek, ++ rodziców i ++ z pokrewieństwa.
3) Za ++ rodziców Agnieszkę i Emanuela Granieczny, ++ braci Piotra i Reinholda, ++ dziadków Jacek
i Granieczny oraz dusze opuszczone.

piątek w Oktawie Wielkanocy 10.04.2015 r.
7.00 Za + żonę Agnieszkę Nowotnik w rocznicę śmierci oraz z okazji ziemskich urodzin.
18.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-

wie z okazji 35. rocznicy urodzin w intencji córki Izabeli oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
2) Za + Wilhelma Kretek (od znajomych z ul. Słowackiego i Mickiewicza).

sobota w oktawie Wielkanocy 11.04.2015 r.
7.00 Za + Elżbietę Pieruszkę w 2. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze opuszczone.
18.00 1)  Do  Bożego  Miłosierdzia  o  życie  wieczne  dla  +  syna  i  brata  Dariusza,  +  męża  i  ojca  Józefa 

Borowskiego, ++ rodziców, Stanisławę i Tomasza, braci Czesława i Jerzego Grzegockich, ++ krewnych 
i dobrodziejów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + żonę Helenę Kubik w kolejną rocznicę śmierci.

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - II NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGOMIŁOSIERDZIA BOŻEGO 12.04.2015 r. 12.04.2015 r.
((zbiórka do skarbonek na potrzeby „Caritas” diecezji i parafiizbiórka do skarbonek na potrzeby „Caritas” diecezji i parafii))

7.00 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 45. rocznicy ślubu i rocznicy urodzin w intencji Aliny i Józefa
oraz o błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami.

9.00 1) Za ++ Izydora i Anielę Mitrenga, rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo z obu stron, + ojca Joachima 
Forysz oraz dusze opuszczone.
2) Za + ojca Leona Mazur w kolejną rocznicę śmierci, żonę Elfrydę, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.

11.00 1) Za + Władysława Piechnik w 10. rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo oraz ++ rodziców Marię
i Karola Urbańczyk, żonę Adelę, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
2) Za + Marię Koteluk w 30. dzień po śmierci.

17.00 Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 35. rocznicy ślubu w intencji Krystyny i Andrzeja oraz z okazji 60. rocznicy urodzin
Andrzeja oraz błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

poniedziałek 13.04.2015 r.
7.00 Za  +  Annę  Ogórek,  dwóch  mężów,  brata  Gerarda,  ++  Katarzynę  i  Kazimierza  Bednarskich,  poległych

i zaginionych na wojnie.
18.00 1) Msza Św. zbiorowa 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.  *  Za  Biskupów Gliwickich.  *  Za  tych,  którym 
obiecaliśmy modlitwę. * Za + Stanisława Procyszyn (od sąsiadów). * Za + Jerzego Gruca w 30. dzień po 
śmierci. * Za + Grażynę Maciaszek w 30 dzień po śmierci. *
2) Za + Reginę Głowską (od koleżanek z pracy).

wtorek 14.04.2015 r.
7.00 Za + męża Gotfryda Pawletko, syna Romana, 2. braci, bratową, szwagra, szwagierkę, rodziców z obu 

stron, pokrewieństwo i dusze opuszczone.
18.00 1) Za + Helenę Stanienda w 1. rocznicę śmierci.

2) Za ++ rodziców Wilhelma i Józefę Goleczko, + siostrę Urszulę, ++ z rodzin Goleczko i Rasek.
środa 15.04.2015 r.

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-
wie z okazji 30. rocznicy ślubu w intencji Marii i Sylwestra oraz o błogosł. i zdrowie dla całej rodziny.

18.00 1) Za ++ rodziców Łucję i Jerzego Sulich, + Alojzego Głowskiego, ++ dziadków, krewnych i dusze opuszczone.
2) Za + żonę, matkę i babcię Aurelię Gładysz w 6. rocznicę śmierci.

czwartek 16.04.2015 r.
7.00 Za + ojca Pawła Kosteczka z okazji ziemskich urodzin, + matkę Hildegardę.
18.00 1) Za + męża Horsta Ryszka, w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, ++ rodzeństwo z obu stron.

2) Za + Krzysztofa Kutek (od sąsiadów i znajomych).



piątek 17.04.2015 r.
7.00 Za + Martę Mrozek.
18.00 1) Za ++ rodziców Irenę i Antoniego Zgraja, ++ dziadków z obu stron, ++ z rodziny Zgraja i Majnusz  

oraz dusze opuszczone.
2) Za + Henrykę Turkiewicz, jej matkę Marię Teresę Kurzeja oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 18.04.2015 r.
7.00 O zdrowie i błogosławieństwo dla rodzin przyjmujących kapliczki MB Trzykroć Przedziwnej, z kręgu 

100 ( od kręgu setnego) !
18.00 1) Za ++ rodziców Cecylię i Władysława Pustelnik, ++ Czesławę i Henryka Łątkowskich i dusze opuszczone.

2) Za + Marię Wawrzyniuk w 1. rocznicę śmierci.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA 19.04.2015 r. III NIEDZIELA WIELKANOCNA 19.04.2015 r. ((kolekta na założenie iglicy na wieży kościelnejkolekta na założenie iglicy na wieży kościelnej))

7.00 Za + żonę Edeltraudę Bugajską w dniu jej ziemskich urodzin, ++ teściów, rodziców i ++ z pokrewieństwa.
9.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł., zdrowie i dary 

Ducha Świętego z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Dominiki oraz o błogosł. dla całej rodziny.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosł.
w intencji Aleksandra Lenarta z okazji 30. rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

11.00 1)  Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo 
i zdrowie z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Danuty i Rudolfa Sąsała 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 18. rocznicy urodzin w intencji Anny oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 
z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Stanisława oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

poniedziałek 20.04.2015 r.
7.00 Za + Antoniego Daniel (od sąsiadów i znajomych).
18.00 1) Za + Czesławę Grabowską z okazji 85. rocznicy ziemskich urodzin.

2) Za + Huberta Wardenga, + żonę Krystynę.
wtorek 21.04.2015 r.

7.00 Za + męża Antoniego Krokier, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, szwagrów i dusze opuszczone.
18.00 1) Za + żonę, matkę, babcię i prababcię Annę Miczajka w 1. rocznicę śmierci.

2) Za + Reginę Głowską (od sąsiadów z ul. Świerczewskiego 1).
środa 22.04.2015 r.

7.00 Za + męża, ojca i dziadka Reinharda Remiorz w 4. rocznicę śmierci, + siostrę Krystynę, szwagra Józefa, 
++ rodziców Marię i Karola Remiorz i ++ z pokrewieństwa.

18.00 1) Za + Ernę Wlazło, męża Zdzisława, syna Krystiana, ++ rodziców i ++ z rodziny.
2) Za + Stefanię Staniek w dniu ziemskich urodzin (od znajomych).

czwartek 23.04.2015 r. - Uroczystość św. Wojciecha, bpa i męczennika, gł. patrona Polski
7.00 Za + Krystian Stopa (od sąsiadów i znajomych).
18.00 1) Za + Antoniego Daniel (od rodziny Łyp).

2) Za + Jana Serafin w kolejną rocznicę ziemskich urodzin.
piątek 24.04.2015 r.

7.00 Za + rodziców Genowefę i Andrzeja Bartoń, ++ Norberta i Grażynę Żurek, ++ z pokrewieństwa.
18.00 1) Za + ojca Franciszka Rózga, dziadków Wiktorię i Franciszka, Zofię i Augustyna Muras, ++ krewnych.

2) Za + Ewę Kania w 4. rocznicę śmierci.
sobota 25.04.2015 r. - św. Marka, Ewangelisty

7.00 Za ++ matki Martę Przybyła i Jadwigę Michalski z okazji ich ziemskich urodzin, + ojca Wilhelma,
++ z rodzin Michalski i Bialik oraz ++ dziadków.

18.00 1) Za ++ rodziców Mariannę i Romualda, ich ++ zięciów Leszka i Edwarda, ++ z pokrewieństwa, dusze op.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie błogosławieństwo
w intencji Marii z okazji 70. rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny (od córki).

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 26.04.2015 r. Niedziela Dobrego PasterzaIV NIEDZIELA WIELKANOCNA 26.04.2015 r. Niedziela Dobrego Pasterza
((kolekta na Diecezję i Seminarium Duchownekolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne))

7.00 Za ++ rodziców Waleskę i Franciszka Przybyła, córkę Małgorzatę, trzech zmarłych synów, zaginionego
syna Ernesta, dwie synowe i dwóch zięciów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 1) O błogosławieństwo dla ks. Adama z okazji urodzin.
2) Za + Annę Czogała w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, dziadków oraz ++ krewnych.
3) Za + Reginę Głowską (od sąsiadów z ul. Świerczewskiego 1).

11.00 1) Do Miłosierdzia Bożego za + męża Bernarda Kowalewskiego, ++ rodziców i dusze opuszczone.



2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosła. i  zdrowie 
z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Władysławy i Henryka Pawłowskich oraz o błogosł. dla rodziny.

17.00 Za + Zofię Purol w 1. rocznicę śmierci (od Danuty i Pawła Żyźniewskich).


