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IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 26.04.2015 r. - NIEDZIELA DOBREGO PASTERZAIV NIEDZIELA WIELKANOCNA 26.04.2015 r. - NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
((kolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne;kolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne;

zbiórka do skarbonek na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnejzbiórka do skarbonek na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
ze Stowarzyszenia „Modlitwa i Czyn”ze Stowarzyszenia „Modlitwa i Czyn”))

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  błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Władysławy i Henryka Pawłowskich oraz o błogosła-
wieństwo dla rodziny.

16.00 KONCERT WIELKANOCNY w wykonaniu scholi młodzieżowej – ku czci św. Jana Pawła II i św. 
Jana XXIII – z okazji rocznicy Ich kanonizacji.

17.00 Za + Zofię Purol w 1. rocznicę śmierci (od Danuty i Pawła Żyźniewskich).
poniedziałek 27.04.2015 r. - rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII

7.00 Za ++ rodziców Martę  i  Alojzego  Zimerman,  dziadków z  obu stron,  ++ z  pokrewieństwa i  dusze
opuszczone.

18.00 1) Za + Jana Chorobę, ++ rodziców, teściów, brata Jerzego.
2) Za ++ rodziców Magdalenę i Józefa Wacławczyk, dziadków Małgorzatę i Bonifacego Wacławczyk,
dziadków Marię i Jana Serżysko, + Annę Kretek, + Annę, Agnieszkę i Konrada Jamrozy, + Antoniego
Daniel, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

wtorek 28.04.2015 r. 
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 

z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Gertrudy oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
18.00 1)  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo,

zdrowie i opiekę Anioła Stróża z okazji 10. rocznicy urodzin w intencji Klaudii.
2) Za + Krystynę Wolek (od przyjaciół).

środa 29.04.2015 r. - Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i dra Kościoła, patronki Europy
7.00 Za ++ Łucję i Józefa Rzodeczko, ++ z pokrewieństwa.
18.00 1) Za + żonę, matkę i babcię Rozalię Latos w rocznicę ziemskich urodzin, ++ rodziców Jana i Mariannę, 

ojca Alojzego, matkę Anastazję, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron, ++ sąsiadów i znajomych.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Bernarda.

czwartek 30.04.2015 r.
7.00 1)  Za  +  Gintra  Garbas,  jego  ++  rodziców,  rodzeństwo,  szwagra  Wernera,  jego  +  syna  Krystiana,

++ z pokrewieństwa Garbas, Pyrek i dusze opuszczone.
2) Za + Pawła Niedźbałę (od sąsiadów z ul. Kozielskiej).

18.00 Za + Reginę Głowską (od koleżanek z pracy).
piątek 1.05.2015 r. - św. Józefa Rzemieślnika (pierwszy piątek miesiąca)

7.00 1) W intencji żyjących i ++ czcicieli NSPJ.
2) Za ++ Konrada i Wilhelminę Rychly, ++ Józefa i Annę Dzierżek.

18.30 1)  O  zdrowie  i  błogosławieństwo  dla rodzin  z  kręgu  100.  przyjmujących  Matkę  Bożą  Trzykroć  
Przedziwną (od kręgu 100).



2) Za + Reginę Bretsznajder (od sąsiadów i znajomych).

sobota 2.05.2015 r. sobota 2.05.2015 r. (pierwsza sobota miesiąca)(pierwsza sobota miesiąca)
UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ POLSKI, gł. patronki polskiUROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ POLSKI, gł. patronki polski

((kolekta na dzieła miłosierdziakolekta na dzieła miłosierdzia))
7.00 Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). W intencji żyjących i ++ czcicieli NMP.
10.00 Za + Juliana Połeć w 30. dzień po śmierci.
18.00 1) Za ++ rodziców Marię i Grzegorza Mikulskich, ++ teściów Helenę i Józefa Murawskich.

2) Za + Stanisława Grzych (od rodziny Świderskich).

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 3.05.2015 r.V NIEDZIELA WIELKANOCNA 3.05.2015 r.
((kolekta na potrzeby naszej parafiikolekta na potrzeby naszej parafii))

7.00 (w j. niemieckim) Za żyjących i ++ członków DFK.
9.00 1) W intencji Ojczyzny i Sprawujących władzę.

2) Do Bożej Opatrzności, ku czci św. Floriana, za żyjących i ++ Strażaków.
11.00 1) Za + Krystiana Stopa (od sąsiadów i znajomych).

2) Za + ojca Tadeusza Leś w 30. dzień po śmierci, mamę Krystynę Wolnik, dziadków Reginę i Ryszarda 
Jończyk.

15.30 Intencja wolna.
17.00 Za + męża Jana Piechulę, + syna Wernera, ++ rodziców, rodzeństwo, teściów, szwagrów i dusze opuszczone.

poniedziałek 4.05.2015 r.
7.00 Za + męża Edmunda Tomiczek, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, + siostrę zakonną Restitutę.
18.30 1) Za + Martę Jeszka w 1. rocznicę śmierci, + męża Konrada  oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa.

2)  Za ++ rodziców Wilhelma i  Adelę  Greger,  ich ++ rodziców, rodzeństwo,  dziadków z obu stron
i dusze opuszczone.

wtorek 5.05.2015 r. - św. Dominika Savio
7.00 Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Bożeny i Aleksandra oraz o błogosławieństwo dla całej
rodziny.

18.30 1) Za + Józefa Szarkowicz w kolejną rocznicę śmierci i ++ z rodziny.
2) Za + Józefa Kucyk w rocznicę śmierci.

środa 6.05.2015 r. - Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba
7.00 Za + Jana Chroboczek, ++ rodziców, braci Jerzego i Wincentego.
18.30 1) Za ++ rodziców Elfrydę i Stanisława Cieślik, + Martę Bulenda, ++ z rodzin Cieślik i Bulenda.

2) Za + Adolfa Przybyła w 18. rocznicę śmierci, żonę Hildegardę, zięcia Adama, rodziców z obu stron
oraz ++ z pokrewieństwa.

czwartek 7.05.2015 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-

wie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Rity Ziober oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
16.30 Msza Św. szkolna dla szkoły podstawowej i gimnazjum.
18.30 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 + Tomasza Marek w 30. dzień po śmierci.

piątek 8.05.2015 r. – Uroczystość św. Stanisława, bpa i męczennika, gł. patrona Polski
7.00 Za + matkę Łucję Badowską Tkocz, + ojca Zygmunta (od synów z rodzinami).
18.30 1) Za + ojca Herberta Staniek w dniu ziemskich urodzin, matkę Genowefę, ++ z rodzin Staniek i Chmielarz.

2) Za + Teresę Pomiotło w 30. dzień po śmierci.
sobota 9.05.2015 r.

7.00 Za ++ Stefanię i Grzegorz Napiórkowskich, + syna Waldemara.
18.00 1) Za + syna Jarosława Jończyka w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Grażynę Głowacki w kolejną rocznicę śmierci, matkę Bohdanę, ojca Ewarysta, + Agnieszkę  
Górecki, ++ z pokrewieństwa.

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 10.05.2015 r.VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 10.05.2015 r.
((kolekta na Diecezję i Seminarium Duchownekolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne))

7.00 1) Za + ojca Franciszka Rózga w rocznicę jego ziemskich urodzin,  matkę Wiktorię,  brata,  3 siostry,
3 szwagrów, dziadków oraz ++ rodziców Pelagię i Augusta Klimanek, brata Zygmunta, ++ z pokrewieństwa.



2)  Za  +  brata  Jerzego  Górecki,  siostrę  Łucję,  rodziców  Bertę  i  Wilhelma,  dziadków  Mariannę
i Antoniego Czogała i dusze opuszczone.

9.00 1) Za + męża Jana Ziober w 9. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron.
2) Za ++ teściów Annę i Jana Żurek, Norberta i Grażynę Żurek, ++ z pokrewieństwa.

11.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-
wie z okazji 30. rocznicy urodzin w intencji synowej Sabiny oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
2) O błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Martyny Zofii Broża.

17.00 Za + Jerzego Gruca (od brata).
poniedziałek 11.05.2015 r. DNI KRZYŻOWE

6.30 Procesja do krzyża na ul. Strażackiej.
7.00 Za ++ fundatorów krzyża Roberta Piechniczek, rodziców Marię i Franciszka, rodzeństwo i ++ z rodzin 

Stanek, Antonik, Sochowski i ++  krewnych.
18.30 1)  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski,  z prośbą o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Urszuli i Janusza oraz o błogosławieństwo dla całej
rodziny
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski,  z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 85. rocznicy urodzin w intencji Rozalii oraz 30. rocznicy urodzin w intencji wnuka
Rafała oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

wtorek 12.05.2015 r. DNI KRZYŻOWE
6.30 Procesja do krzyża na ul. Topolowej.
7.00 Za ++ rodziców Zytę i Kazimierza, ++ dziadków z obu stron.
18.30 1) Do Miłosierdzia Bożego za + męża Juliana Kras w kolejną rocznicę śmierci,  + córkę Małgosię,

++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny i dusze opuszczone.
2) Za ++ rodziców Łucję i Jerzego Sulich, + Alojzego Głowskiego, ++ dziadków, krewnych i dusze
opuszczone.

środa 13.05.2015 r. NMP Fatimskiej DNI KRZYŻOWE
6.30 Procesja do krzyża na ul. Raciborskiej.
7.00 1) Za ++ Wiktora i Jadwigę Mikołajek, ++ rodziców i ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Pelagię i Wincentego Chroboczek, + córkę Annę, ++ braci Jerzego i Jana, + Stefanię Mrozek,  
Eugeniusza Wierzchowskiego i ++ dziadków.

19.30 Msza Św. w intencjach zbiorowych z  Nabożeństwem Fatimskim. 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. * Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski,
z  prośbą o dalsze błogosławieństwo z okazji  25.  rocznicy ślubu w intencji  Elwiry i  Bogdana oraz
o błogosławieństwo dla całej rodziny. * Dziękując za życzenia składane z okazji 50. rocznicy ślubu
Marii i Herberta, prosząc dla tych osób i ich rodzin o zdrowie i błogosławieństwo. * O ulgę w cierpieniu 
dla Eugeniusza Rau.  * Za + żonę, mamę i babcię Krystynę Hołubiec w dniu ziemskich urodzin. * Za
+ koleżankę Stefkę. * Za ++ rodziców Józefa i Katarzynę Ciupek, brata Alberta, szwagra Władysława,
dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. *

czwartek 14.05.2015 r. – Święto św. Macieja, Apostoła
7.00 Za ++ rodziców Helenę i Jana Szram, Martę i Ignacego Sekuła, ++ Ryszarda, Rajmunda i Józefa oraz  

dusze opuszczone.
18.30   1) Za + Adelajdę Absalon z okazji ziemskich urodzin, + syna Norberta, ++ z rodzin Urbaniec i Absalon.

2) Za + męża, ojca i dziadka Romana Orłowskiego w dniu ziemskich urodzin, ++ teściów Jadwigę
i Augustyna Jacek, 4. synów, + zięcia Seweryna oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.

piątek 15.05.2015 r.
7.00 Za + męża Jana Wasika z okazji ziemskich urodzin, + synową Marię i dusze opuszczone.
18.30 1) Za + ojca Aleksandra Zawada w 30. rocznicę śmierci, + mamę Kunegundę, ++ dziadków z obu stron,

bratanków Adasia i Karolinę, ++ z rodzin Zawada, Smoleń, Gąsior i Rapacz.
2) Za ++ rodziców Alinę i Henryka Kamockich w kolejną rocznicę śmierci.
3)  Za  +  męża  Gintra  Wolek,  jego  rodziców,  siostrę  Krystynę,  teściów Annę  i  Alojzego  Wawrzyk,
szwagrów Władysława i Leona.

sobota 16.05.2015 r. – Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski
7.00 Za + Zbigniewa Kwiatkowskiego w 30. dzień po śmierci.
-\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.00 1) Za + Lucjana Kotala (od nauczycieli ZSO w Kuźni Raciborskiej).
2) Za + Artura Porombka (od przyjaciół i znajomych).



VII NIEDZIELA WIELKANOCNA 17.05.2015 r.VII NIEDZIELA WIELKANOCNA 17.05.2015 r.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGOUROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

((kolekta na potrzeby parafiikolekta na potrzeby parafii))
7.00 Za + Reginę Bretsznajder (od sąsiadów i znajomych).
9.00 1) Za + mamę, żonę i babcię Ingę Giza.

2) Za + Alojzego Płachecki w 30. dzień po śmierci.
10.00 1) W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej, ich rodziców i najbliższych.

2) O błogosławieństwo dla ks. Proboszcza z okazji 18. rocznicy święceń kapłańskich.
17.00 Za + męża Bronisława w rocznicę ziemskich urodzin,  ++ rodziców, dwóch braci,  bratową Helenę,

szwagra Stefana, kuzynkę Julię, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
poniedziałek 18.05.2015 r.

7.00 1) Za + Karola Mrozek.
2) Za ++ Józefa i Joannę Zgraja, poległego Walentego Dyrska, + żonę, pokrewieństwo i dusze opuszczone.

18.30 1)  Za  +  syna  Łukasza  Śliwińskiego,  ++  rodziców  Hildegardę  i  Ottomara  Hellebrandt,  +  Witolda
Śliwińskiego, ++ Kazimierę i Romana Fajcht, ++ z pokrewieństwa.
2)  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski,  z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji kolejnej rocznicy ślubu w intencji Elżbiety i Łukasza oraz o błogosławieństwo dla
dzieci i całej rodziny.

wtorek 19.05.2015 r.
7.00 Za + Bernarda Żaczek z okazji 2. rocznicy śmierci i ziemskich urodzin, ++ rodziców, rodzeństwo z obu 

stron i dusze opuszczone.
18.30 1) Za + Wiktora Wyczyszczok, ++ rodziców Wincentego i Franciszkę, Adelajdę i Franciszka Grzesik.

2) Za + Helgę Trzeciakowską w rocznicę ziemskich urodzin.
środa 20.05.2015 r.

7.00 Za + Urszulę Klose, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, szwagrów, dziadków i dusze opuszczone.
18.30 1) Za + męża Władysława w 15. rocznicę śmierci.

2) Za ++ Ingę i Łucję Tkocz, ++ rodziców, + Augustyna, Annę, Gertrudę, Bertę, poległego brata Pawła 
i dusze opuszczone.

czwartek 21.05.2015 r. - św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika
7.00 Za ++ rodziców Annę i Alojzego Klinik, Agnieszkę i Emmanuela Granieczny, braci Piotra i Reinholda,

+ ciocię Katarzynę i dusze opuszczone.
18.30 1) Za + męża Zygmunta Motysek, ++ rodziców z obu stron, Józefa i Hildegardę Skaba, brata Jerzego

i bratową Gertrudę oraz dusze opuszczone.
2) Za ++ ojców Henryka Stanek i Maksymiliana Wiesner.

piątek 22.05.2015 r.
7.00 O błogosławieństwo dla ks. Piotra z okazji rocznicy święceń kapłańskich.
18.30 1) Za + Mariana Czarnotę (od przyjaciela z rodziną).

2) Za + Kazimierza Wciórka, + zięcia Marka, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodzin Witek i Jagielski.
sobota 23.05.2015 r.

7.00 1) Za ++ rodziców Augustyna i Jadwigę Jacek, 4. synów, zięciów Romana i Seweryna, ++ dziadków
z obu stron.
2) Za ++ rodziców Zofię i Pawła Moric, brata Leona, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.30 1) Za ++ rodziców Jolantę i Stanisława Chojeckich, brata Ryszarda, ++ z rodzin Chojecki i Barancewicz.
2) Za ++ rodziców Elfrydę i Ludwika, Marię i Edwarda, brata Wiesława, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.  24.05.2015 r.24.05.2015 r.
((kolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjnykolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny))

7.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Aniołów Stróżów, o błogosławieństwo dla dzieci i wnuków.
9.00 1) Za + matkę Sylwię Kiel w 4. rocznicę śmierci, + ojca Waltra.

2) Za + Grażynę Skórka (od koleżanki).
11.00 1) Z okazji Dnia Matki o błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących oraz o życie wieczne dla ++ Matek.

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

17.00 Za + Władysława Dobosza, + Stanisława Dobosza, ++ z rodziny Dobosz i Gołąb.


