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poniedziałek 10.08.2015 r.
7.00 Za + Annę Bogusz, rodziców, rodzeństwo, kapłanów i siostry zakonne, którzy posługiwali w naszej parafii.
18.00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosł. z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Zygmunta oraz o błogosł. i zdrowie dla dzieci i wnuków.
wtorek 11.08.2015 r. - św. Klary, dziewicy

7.00     Za ++ rodziców Bertę, Emilię, Karola i Wiktora, oraz ++ rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron.
18.00 Do Miłosierdzia  Bożego  za  +  córkę  Małgosię  z  okazji  ziemskich  urodzin,  +  męża  Juliana  Kras,

++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny i dusze opuszczone.
środa 12.08.2015 r.

7.00 Za + mamę i babcię Monikę Mazurkiewicz (od synów Andrzeja i Waldemara z rodzinami).
18.00 Za + Małgorzatę Skocza (od sąsiadów i znajomych).

czwartek 13.08.2015 r. – św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika
7.00 Za + Gabi Wilisz (od koleżanek i kolegów z ławy szkolnej).
18.00  Za ++ Zofię i  Józefa Kowalskich,  ++ Helenę i  Jana Śliwa, ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz

o zdrowie dla dzieci, wnuków i rodzeństwa.
piątek 14.08.2015 r.

7.00 Za + Leopolda Kawałko w rocznicę śmierci.
18.00 Za ++ rodziców Helenę  i  Adolfa  Ogórek,  Alojzego  i  Annę Klinik,  braci  Piotra  i  Lotara,  szwagra

Henryka i ciocię Katarzynę.
sobota 15.08.2015 r. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMPsobota 15.08.2015 r. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

((kolekta na naszą Świątyniękolekta na naszą Świątynię))
7.00 Za + Joachima Potyka z okazji ziemskich urodzin (od żony i córek).
9.00 Za + męża Antoniego Paprocha w 2. rocznicę śmierci, ++ z rodziny.
11.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie z okazji

50. rocznicy ślubu w intencji Marii i Henryka Łątkowskich oraz o błogosł. i zdrowie dla całej rodziny.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-
wie z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Róży i Leszka Grab oraz o błogosł. i zdrowie dla całej rodziny.
3) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w intencji Aurelii i Sła-
womira oraz o błogosł. dla całej rodziny Jucha, Żołyński, o błogosł. dla Laury w dniu chrztu świętego.

15.00 Ślub: Anna Jakubowska – Tomasz Boruszek.
17.00  Za + mamę Krystynę Fabisiak w rocznicę ziemskich urodzin (od dzieci, wnuków i prawnuków).

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 16.08.2015 r.XX NIEDZIELA ZWYKŁA 16.08.2015 r.
((kolekta na remont salek katechetycznychkolekta na remont salek katechetycznych))

7.00 Za + Czesławę Grabowską w 2. rocznicę śmierci oraz jej + męża Stanisława.
9.00 1) Za + męża, ojca i dziadka Jana Bukańskiego z okazji 65. rocznicy ziemskich urodzin, ++ rodziców,

teściów i brata.
2) Za + mamę, żonę i babcię Ingę Giza w rocznicę ziemskich urodzin.

11.00 Za + babcię Jadwigę Jacek z okazji ziemskich urodzin.
17.00 Za  ++  Piotra  i  Marię  Grzesik,  ++  rodziców,  dzieci,  +  wnuka,  +  Elżbietę  Martinus,  ++  rodziców

i rodzeństwo, ++ z rodzin Grzesik, Brzoska, Choroba i Martinus.
poniedziałek 17.08.2015 r. Uroczystość św. Jacka, kapłana, głównego patrona metropolii górnośląskiej

7.00 Za + Karola Mrozek.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 50. rocznicy urodzin w intencji Bożeny oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
wtorek 18.08.2015 r.

7.00 Za + Ireneusza Małkowskiego w 30. dzień po śmierci.



18.00 Za +  Klarę Tworuszka, ++ rodziców, teściów, dwóch zięciów oraz ++  rodzin Tworuszka i Kozielski.
środa 19.08.2015 r. PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

7.00 1) Msza Św. na rozpoczęcie Pielgrzymki na Jasną Górę – w intencji wszystkich pielgrzymów.
2) Za + matkę Gertrudę Depta z okazji jej ziemskich urodzin, + ojca Antoniego.
3) Za + Monikę Mazurkiewicz (od koleżanek i kolegów z ławy szkolnej).

19.30 Msza Św. w intencjach zbiorowych z Nabożeństwem Fatimskim. O jedność naszej parafii. * O błogosł.
dla ofiarodawców i pomagających w pracach na rzecz naszej parafii. * O Bożą opiekę dla proszących nas 
o modlitwę w Księdze Intencji oraz Skrzynce intencji na parafialnej stronie internetowej. * Za ++ rodzi
ców Agnieszkę i Władysława Raczyńskich. *  Za + Ireneusza Małkowskiego (od sąsiadów z ul. Świer
czewskiego 5 i 7). * Za ++ Józefę i Józefa Stadnik, + syna Jana. *

czwartek 20.08.2015 r.  – św. Bernarda, opata i dra Kościoła PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
7.00 Za + męża, ojca i dziadka Reinharda Remiorz z okazji ziemskich urodzin, ++ rodziców Marię i Karola 

Remiorz, teściów Waleskę i Franciszka Przybyła i ++ z pokrewieństwa.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-

wie z okazji 20. rocznicy ślubu w intencji Justyny i Henryka oraz o błogosł. i zdrowie dla całej rodziny.
piątek 21.08.2015 r. - św. Piusa X, pap. PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo  
w intencji ks. Adama oraz w intencji Apostolatu Margaretka – o zdrowie i błogosławieństwo.

18.00 Za + męża Henryka Stanek, + brata, ++ rodziców, teściów, 2. szwagrów i dusze opuszczone.
sobota 22.08.2015 r. - NMP Królowej PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

7.00 Za + Józefa Żurek, ++ rodziców i rodzeństwo.
18.00 Za + Stanisława Grzych w 1. rocznicę śmierci.

Chrzest: Natan Krzysztof Maciejczyk.
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 23.08.2015 r.XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 23.08.2015 r.

((kolekta na remont salek katechetycznychkolekta na remont salek katechetycznych))
7.00 Za + Monikę Mazurkiewicz (od sąsiadów i znajomych).
9.00 1)  Dziękując  za  posługę  w  naszej  parafii,  o  błogosławieństwo  i  dary  Ducha  Św.  w  intencji

ks. Adama.
2)  Dziękując  za  posługę  w  naszej  parafii,  o  błogosławieństwo  i  dary  Ducha  Św.  w  intencji
ks. Piotra.
3) Za + Gertrudę Pajkert, + męża Jana, Ernesta Pajkert, żonę Elżbietę, ++ Adelajdę i Józefa Ziober,
Elfrydę i Alojzego Piegza, Erykę i Józefa Gładysz oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.
4) Za + Ernesta Borszcz.

11.00 1)   Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 25. rocznicy urodzin w intencji Dawida oraz o błogosł. i zdrowie dla całej rodziny.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 30. rocznicy urodzin w intencji Arkadiusza oraz o błogosł. dla całej rodziny.

17.00 Za + męża Tadeusza Troska w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców Annę i Lucjana, teściów Genowefę
i Józefa, ++ z rodziny i pokrewieństwa Troska, Kołodziej, Dombal, Prekaniak oraz dusze opuszczone.

poniedziałek 24.08.2015 r.
7.00 Za ++ Bertę i Jana Kostka, syna Wernera, Teresę i Antoniego Majnusz, dziadków z obu stron, Marię

i Franciszka Wühl, Elsę Zange, Charlottę Lippert, Frentzi Dziadźko, Anielę Lokocz i ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za + Małgorzatę Skocza (od sąsiadów i znajomych).

wtorek 25.08.2015 r. 
7.00 Za  +  Urszulę  Klose  w  kolejną  rocznicę  śmierci,  ++  rodziców,  teściów,  rodzeństwo,  szwagrów,

dziadków i dusze opuszczone.
18.00 Za ++ Helenę i Antoniego Kunecki, ++ Elfrydę i Pawła Enders.

środa 26.08.2015 r. środa 26.08.2015 r. – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ– UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
((kolekta na dzieła miłosierdziakolekta na dzieła miłosierdzia))

7.00 Za + Stanisława Waga.
18.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Czesława Porwal w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Stanisława Bednarskiego,

++ dziadków z obu stron, ++ krewnych z rodzin Porwal, Rochowski, Weltrowski i Wenerski.
czwartek 27.08.2015 r. – św. Moniki

7.00 Za + matkę Helenę Nowak w 3. rocznicę śmierci, + syna Mieczysława.
18.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Rasek, teściów Gertrudę i Pawła Wróbel, ++ rodzeństwo, dziadków 

oraz ++ z pokrewieństwa.



piątek 28.08.2015 r. – św. Augustyna, bpa i dra Kościoła 
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosła

wieństwo w kolejną rocznicę ślubu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
18.00 Za + Jerzego Musioł (od sąsiadów i znajomych).

sobota 29.08.2015 r. – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
7.00 1) Za ++ matkę Anielę Lokocz, męża Jana, poległego Antoniego Depta, Teresę Majnusz i jej + męża Antoniego.

2) Za ++ rodziców Marię i Teofila Urbaniec.
18.00 Za + Krystiana Wlazło, ++ rodziców, dziadków i ++ z pokrewieństwa.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 30.08.2015 r.XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 30.08.2015 r.
((kolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjnykolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny))

7.00 Za + Norberta Kowola w 30. dzień po śmierci.
9.00 1) Do Bożej  Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski,  z prośbą o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Przemysława oraz o błogosł. dla całej rodziny.
2) Za + męża, ojca i dziadka Ditra Wróbel i ++ z rodzin Wróbel i Rasek.

11.00 Prosząc  o  błogosławieństwo  i  dary  Ducha  Św.  na  czas  posługi  w  naszej  parafii  w  intencji
ks. Wojciecha Ciska.

17.00 Za + Julię Underwood, ++ rodziców i dziadków, ++ rodziców Pawlisz, Romaniuk, Grześkowski oraz
+ siostrę zakonną Marię Skowrońską.

poniedziałek 31.08.2015 r.
7.00 Za ++ rodziców Hildegardę i Adolfa Przybyła,  teściów Klarę i Alojzego Knura, dziadków z obu stron,

++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00  Za  +  Norberta  Trompeta  w  10.  rocznicę  śmierci, ++ rodziców  i  teściów,  rodzeństwo,  ++  Sylwię

i Stefana Chroboczek, ++ z rodziny i dusze opuszczone.
wtorek 1.09.2015 r.

7.00 Za + Gerarda Nickel.
8.00 Msza  Św.  na  rozpoczęcie  roku  szkolno-katechetycznego  w intencji  nauczycieli,  uczniów  oraz

wszystkich pracowników szkoły podstawowej i gimnazjum.
18.00 Za + Jerzego Musioł (od sąsiadów i znajomych).

środa 2.09.2015 r.
7.00 Za + męża Edmunda Tomiczek w dniu jego ziemskich urodzin, ++ rodziców i teściów.
18.00  1) Za + Zofię Janik, ++ z pokrewieństwa.

2) Za ++ rodziców Julię i Stanisława Worobiec.
czwartek 3.09.2015 r. – Św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dra Kościoła (pierwszy czwartek miesiąca)

7.00 Za + pradziadków Franciszka i Józefinę Dziura.
17.15 Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II.
18.00 W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Za rodziny Parafii, za dzieci i młodzież,

o jedność Parafii, za żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do służby w Kościele.
piątek 4.09.2015 r. (pierwszy piątek miesiąca)

7.00 W intencji żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18.00   Za + Annę Łużyna w rocznicę ziemskich urodzin, ++ rodziców i rodzeństwo.
19.15   W intencji młodzieży naszej parafii na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego.

sobota 5.09.2015 r. – bł. Matki Teresy z Kalkuty (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). W intencji żyjących i ++ czcicieli NMP.
12.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro

wie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Jerzego Łazinka oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
13.00 Ślub: Ryszkiewicz-Stopa.
18.00 1) Za + Józefa z okazji ziemskich urodzin, ++ teściów Stanisławę i Tomasza, ich ++ synów Czesława

i Jerzego, + syna Dariusza Borowskiego.
2) Za + matkę Pelagię, ojca Józefa, brata Gerharda, siostrę Stefanię, ++ z pokrewieństwa.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 6.09.2015 r.XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 6.09.2015 r.
((kolekta na Diecezję i Seminarium Duchownekolekta na Diecezję i Seminarium Duchowne))

7.00 (w  j.  niemieckim)  Za  +  Reinharda  Choroba,  syna  Piotra,  córkę  Ingridę,  ++  rodziców  Antoniego
i Agnieszkę, ++ z rodzin Choroba i Mazur.

9.00 1)  Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji z okazji 30. rocznicy ślubu w intencji Heleny
i Marcina Rak oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.



2) O błogosławieństwo dla przyjmujących kapliczki MB Trzykroć Przedziwnej oraz w intencji jej ++ czcicieli.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-

wie z okazji 35. rocznicy urodzin w intencji Artura Pietrzaka oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
15.30 Chrzty i Roczki: Filip Jarosław Tukajło, Kacper Walter Stopa.
17.00 Za + syna Krzysztofa Klin, ++ rodziców Albertynę i Alojzego Klin, braci Jana i Alfreda Klin, teściów

Adelę i Wilhelma Greger.
poniedziałek 7.09.2015 r. 

7.00 Za ++ rodziców Martę i Ignacego Sekuła, Helenę i Jana Szram, Ryszarda, Rajmunda i Józefa oraz dusze op.
18.00 1) Za + syna Wernera Piechula, ojca Jana, ++ dziadków, ich ++ dzieci i dusze opuszczone.

2) Do Bożej Opatrzności o zdrowie i błogosławieństwo w intencji rodziny Wróbel, o dary Ducha Św.
z okazji 15. rocznicy urodzin córki Michaeli.

wtorek 8.09.2015 r. – Narodzenie NMP
7.00 Za + Wernera Stopa w 2. rocznicę śmierci, + syna Krystiana, ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za  ++  męża,  ojca  i  dziadka  Władysława  Wójcika  w  10.  rocznicę  śmierci,  ++  rodziców,  teściów,

rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
środa 9.09.2015 r.

7.00 Za + Hildegardę Wójcik, ++ rodziców, teściów, brata Eryka.
18.00 1) Za + matkę Marię Poteralską, + ojca Józefa i siostrę Ewę, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

2) Za ++ Elżbietę i Antoniego Gomułka, ich ++ dzieci, ++ sąsiadów, znajomych i dusze opuszczone.
czwartek 10.09.2015 r.

7.00 Za + Monikę Mazurkiewicz (od sąsiadów i znajomych).
18.00 1) Za + Eryka Pchałek w 10. rocznicę śmierci.

2) Za ++ rodziców Teresę i Ryszarda Waldyra, + brata Romana, ++ dziadków Zuzannę i Alberta Waldyra,
++ dziadków Gertrudę i Jana Skrobek, ++ Katarzynę i Wincentego Sotyka, ++ z pokrewieństwa i dusze op.

piątek 11.09.2015 r. – NMP Piekarskiej
7.00 Za ++ Emmanuela i Jadwigę, ++ 2. córki, ++ 3. zięciów i dusze opuszczone.
18.00 Za + Jerzego Gruca w dniu ziemskich urodzin (od rodziców).

sobota 12.09.2015 r. – św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora Kościoła
7.00 Za + mamę, babcię i żonę Mieczysławę Kriwienok.
18.00 Msza Św. w intencjach zbiorowych. O jedność naszej parafii. * O błogosł. dla ofiarodawców i pomagają-

cych w pracach na rzecz naszej parafii. * O Bożą opiekę dla proszących nas o modlitwę w Księdze Intencji
oraz Skrzynce Intencji na parafialnej stronie internetowej. * Za Biskupów gliwickich. * Do Bożej Opatrzności
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie, z okazji 15. rocznicy
ślubu w intencji Ewy i Rafała, z prośbą o błogosławieństwo dla całej rodziny. * 

19.00 Nabożeństwo Fatimskie.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 13.09.2015 r.   XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 13.09.2015 r.   D D OO  ŻŻ  YY  NN  KK  II  P   P AA  RR  AA  FF  II  AA  LL  NN  EE  
((kolekta na naszą Świątyniękolekta na naszą Świątynię))

7.00 Za ++ rodziców Marię i Alberta Mrozek, + brata Winfryda, ++ teściów Jadwigę i Augustyna Jacek,
+ Klarę Reichel, ++ z pokrewieństwa z obu stron.

9.00 1) DOŻYNKOWA EUCHARYSTIA DZIĘKCZYNNA W INTENCJI ŻYJĄCYCH I ++ PARAFIAN.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie
z okazji 91. rocznicy urodzin w intencji matki, z prośbą o błogosł. dla całej rodziny (od córki).

11.00 Za  +  matkę  Elfrydę  Mazur  w  kolejną  rocznicę  śmierci,  +  męża  Leona,  rodziców  i  rodzeństwo
z obu stron.

17.00 Za + Ireneusza Małkowskiego (od siostry Urszuli z rodziną).
poniedziałek 14.09.2015 r. poniedziałek 14.09.2015 r. ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGOŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

((kolekta na dzieła miłosierdziakolekta na dzieła miłosierdzia))
7.00 Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Przybyła, ++ jego rodziców Agnieszkę i Antoniego, + ojca Wilhelma

Czogała, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze opuszczone,
16.30 Do Bożej  Opatrzności  z podziękowaniem za odebrane łaski,  z  prośbą o dalsze błogosławieństwo,  

zdrowie i opiekę Anioła Stróża z okazji 4. rocznicy urodzin w intencji Piotra.
18.00 1) Za + Jerzego Musioł (od sąsiadów i znajomych).

2) Za + Agatę Lazar, + męża Emanuela, 2. ++ synów, córkę i zięcia, + Annę Grzesik, + syna Karola i dusze
w czyśćcu cierpiące.


