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

III NIEDZIELA ZWYKŁA 24.01.2016 r. III NIEDZIELA ZWYKŁA 24.01.2016 r. ((kolekta kolędowakolekta kolędowa))
7.00 Za ++ z rodziny Olschinka.
9.00 Za + męża Michała Podolskiego w 8. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron Pawła i Franciszkę,

Jana i Stefanię, ++ szwagrów Antoniego i Leszka, siostrzenicę Mirosławę i siostrzeńca Piotra.
11.00 Za Babcie i Dziadków z okazji ich święta – o radość życia wiecznego dla ++ i o błogosławieństwo dla

żyjących.
17.00 Za + Zofię Bilińską w 7. rocznicę śmierci i Antoniego Bilińskiego w 8. rocznicę śmierci, ++ z rodzin

Biliński i Cieślik.
poniedziałek 25.01.2016 r. - Nawrócenie św. Pawła Apostoła

7.00 Za + Adelajdę Zgraja (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za + Herberta Tatuś w 2. rocznicę śmierci.

wtorek 26.01.2016 r.
7.00 Za + matkę Elmę Wawersig w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Maksymiliana ++ braci Kurta i Rudolfa,

+ siostrę Hildegardę, + bratową Teresę.
18.00 Za + Henrykę Turkiewicz, ++ z rodzin Turkiewicz i Kurzeja.

środa 27.01.2016 r.
7.00 Za + Grażynę Skórka (od siostry Józefy z rodziną).
18.00 Za + dziadka Franciszka Jacek w kolejną rocznicę śmierci.

czwartek 28.01.2016 r. - św. Tomasza z Akwinu, kapłana i dra Kościoła
7.00 Za  ++ rodziców Irenę  i  Antoniego Zgraja,  ++ z  rodziny Zgraja  i  Majnusz  oraz  dusze  w czyśćcu

cierpiące.
18.00 Za  +  męża  Franciszka  Luzyna  w  kolejną  rocznicę  śmierci,  ++  rodziców,  teściów,  rodzeństwo,

++ z rodzin Luzyna i Kubica.
piątek 29.01.2016 r.

7.00 Za + Hildegardę Wójcik, rodziców, teściów, brata Eryka.
18.00 Za + Katarzynę Cichocką w kolejną rocznicę śmierci.

sobota 30.01.2016 r.
7.00 Za + Marię Sonnek z okazji jej ziemskich urodzin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.00 Za  +  syna  Marka  Górczyńskiego  w  25.  rocznicę  śmierci,  ++  rodziców  Józefa  i  Martę  Riedel,
++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01.2016 r.IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01.2016 r.
7.00 Za ++ Franciszka i Agnieszkę Przybyła w kolejną rocznicę śmierci.
9.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-

wie  w  intencji  wnuka  Mateusza,  jego  rodziców  i  chrzestnych  oraz  o  błogosławieństwo  dla  całej
rodziny.

11.00 Za + Teresę Jarzombek-Wichurską w 1. rocznicę śmierci.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 50. rocznicy urodzin w intencji Jolanty, w intencji Katarzyny z okazji urodzin oraz wnuków Natana
i Alana.

poniedziałek 1.02.2016 r.
7.00 Za + Agnieszkę i Jerzego Kalemba, Teresę Wycisk, + Joannę Rzytki, ich rodziców i ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za ++ Augustynę i Karola Wolnik, rodziców Juliannę i Antoniego Wolnik, ++ Jadwigę i Franciszka  

Olszówka, + syna Adolfa, córkę Annę oraz dusze opuszczone.
wtorek 2.02.2016 r. - Święto Ofiarowania Pańskiegowtorek 2.02.2016 r. - Święto Ofiarowania Pańskiego

((zbiórka do skarbonek na potrzeby sióstr klauzurowychzbiórka do skarbonek na potrzeby sióstr klauzurowych))
7.00 Za + Krystiana Stopa w 1. rocznicę śmierci. 
16.30 Za + Adelajdę Zgraja (od sąsiadów i znajomych).



18.00 Za + matkę Teresę Szczepaniak w rocznicę ziemskich urodzin, + ojca Antoniego w kolejną rocznicę śmierci oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 3.02.2016 r. - św. Błażeja
7.00 Za ++ Martę i Pawła Dyrbuś, ++ siostry Gertrudę i Marię, + szwagra Pawła i + teścia.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 90. rocznicy urodzin w intencji Jadwigi Ochmanek oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
czwartek 4.02.2016 r. (pierwszy czwartek miesiąca)

7.00 Za + Stefanię Ropiak w 1. rocznicę śmierci, + ojca Mieczysława Ropiak, ++ z pokrewieństwa.
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 + Weronikę Ernst w kolejną rocznicę ziemskich urodzin, za ++ jej rodziców i teściów.

piątek 5.02.2016 r.  - św. Agaty, dziewicy i męczennicy (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 1) Za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

2) Za ++ Jana i Anastazję Mitrenga, synów Izydora i Bernarda, + Martę Mrozek.
18.00 Za + Łucję Jacek, + Emanuela Zgraja, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 6.02.2016 r. - św. Męczenników Japońskich Pawła Miki i Towarzyszy (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 1) Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). W intencji żyjących i ++ czcicieli NMP.

2) Za + ojca Pawła Kosteczko w kolejną rocznicę śmierci oraz + matkę Hildegardę.
18.00 Za + mamę Kunegundę Zawada w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Aleksandra, ++ bratanków Adasia

i Karolinę, dziadków z obu stron, ++ rodzin Zawada, Smoleń, Gąsior, Rapacz i dusze w czyśćcu cierpiące.
V NIEDZIELA ZWYKŁA 7.02.2016 r.V NIEDZIELA ZWYKŁA 7.02.2016 r.

7.00 (w j. niemieckim) Za + Magdalenę Kurzeja (od sąsiadów i znajomych).
9.00 Za + Teresę Lazar w 1. rocznicę śmierci oraz + Stanisława Lazar w 15. rocznicę śmierci.
11.00 Za  ++  rodziców  Danielę  i  Józefa  Jędras,  brata  Józefa,  teściów  Cecylię  i  Władysława  Pustelnik,

++ z pokrewieństwa.
15.30 Chrzty i Roczki: Paulina Aleksandra Janosz.
17.00 Za + Edytę Stanek w 30. dzień po śmierci.

poniedziałek 8.02.2016 r.
7.00 Za ++ Stefanię i Michała Mleczko.
18.00 Za + Edwarda Marut w kolejną rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców i dziadków.

wtorek 9.02.2016 r.
7.00 Za + Zofię Janik w rocznicę śmierci i ziemskich urodzin.
18.00 Za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Rasek, ++ rodzeństwo siostrę Gertrudę i szwagra Henryka, dziadków

z obu stron i za ++ z rodziny Rasek i Goleczko.
środa 10.02.2016 r. - ŚRODA POPIELCOWAśroda 10.02.2016 r. - ŚRODA POPIELCOWA

((kolekta na misjonarzy z naszej diecezjikolekta na misjonarzy z naszej diecezji))
7.00 Za wszystkich ++ spoczywających na naszym cmentarzu.
10.00 Za + ojca Franciszka Jacek w dniu ziemskich urodzin, matkę Jadwigę, siostrę Klarę, szwagra Karola

i ++ z pokrewieństwa.
16.30 Za + Leszka Til (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za + Artura Porombka w 1. rocznicę śmierci.

czwartek 11.02.2016 r. - NMP z Lourdes, ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH
7.00 Za ++ rodziców Józefa i Genowefę Kołodziej, ++ teściów Helenę i Stefana Grabowski, ++ z rodzin z obu

stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00 Za chorych i starszych Parafian z udzielaniem Sakramentu Chorych.
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 Za + matkę Emmę Rokicką w dniu ziemskich urodzin, + ojca Jana, ++ z rodziny Szike i Rokicki.

piątek 12.02.2016 r.
7.00 Za + Józefa Kubicę, + Rozalię, ++ rodziców z obu stron, + Zofię, ++ dziadków z obu stron, + Jana Piechula,

żonę Łucję, ++ z pokrewieństwa Kubica, Lepiorz, Jacek, Piechula i Hanslik.
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży.
18.00 Za + Stefana Pasiekę, ++ rodziców i dusze opuszczone.

sobota 13.02.2016 r.
7.00 Za + Wiktorię Rózga w kolejną rocznicę śmierci, ojca Franciszka, brata, 3 ++ siostry, 3. szwagrów,

rodziców Pelagię i Augusta Klimanek, + brata Zygmunta, Ireneusza Małkowskiego, Waldemara Gaweł
i ++ z pokrewieństwa.



17.30 Nabożeństwo o jedność naszej parafii.
18.00 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. * O błogosławieństwo dla Biskupów Gliwickich. * Za 
proszących nas o modlitwę. * Za + męża Antoniego Zawadzkiego, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo
z obu stron. * 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14.02.2016 r.I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14.02.2016 r.
7.00 Intencja wolna.
9.00 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 Moniki oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.00 Za + męża Romualda Kilian w 2. rocznicę śmierci, jego rodziców Lucynę i Józefa, + ojca Bolesława

oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.
16.15 Gorzkie Żale.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Heleny Jankowskiej oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
poniedziałek 15.02.2016 r. FERIE

7.00 Intencja wolna.
18.00 Za + męża i ojca Henryka Nowickiego, jego ++ rodziców Monikę i  Władysława Nowickich oraz  

wnuka Kamila.
wtorek 16.02.2016 r. FERIE

7.00 Za + matkę, babcię Monikę Mazurkiewicz w dniu ziemskich urodzin, + męża Seweryna.
18.00 Za + Edwarda Zawisz (od sąsiadów i znajomych).

środa 17.02.2016 r. FERIE
7.00 Za + Magdalenę Kurzeja (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za + Adelajdę Zgraja (od sąsiadów i znajomych).

czwartek 18.02.2016 r. FERIE
7.00 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie z

okazji 75. rocznicy urodzin w intencji Hildegardy Wawersig oraz o błogosławieństwo dla dzieci i  
wnuków.

16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za

otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla Przyjmujących kapliczki Matki Bożej oraz
o radość życia wiecznego dla Jej ++ czcicieli.

piątek 19.02.2016 r. FERIE
7.00 Za  +  matkę  Helenę  Porwoł  w  kolejną  rocznicę  śmierci,  +  jej  męża  Franciszka,  ++  rodziców  i  

rodzeństwo z obu stron.
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży.
18.00 Do Bożej  Opatrzności,  przez  wstawiennictwo  Matki  Bożej,  z  podziękowaniem za  odebrane  łaski,

z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji urodzin w intencji siostry Gerdy.
sobota 20.02.2016 r. FERIE

7.00 Za + Leona Kot (od rodziny Przybyła).
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z  okazji  25.  rocznicy ślubu w intencji  Ewy i  Sylwestra  Wasik oraz o błogosławieństwo
i zdrowie dla dzieci i całej rodziny.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.02.2016 r. II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.02.2016 r. FERIEFERIE
((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))

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

9.00 Za + Kazimierza Łątkowskiego (od sąsiadów z klatki).
11.00 Za + męża Józefa Długosz, + rodziców Adolfa i Małgorzatę Potyka, ++ dziadków Potyka i Grieger,

brata Stefana i dusze w czyśćcu.
16.15 Gorzkie Żale.
17.00 Za + Agnieszkę Górecki w dniu jej ziemskich urodzin i w kolejną rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa 

Głowacki i Górecki.
poniedziałek 22.02.2016 r. FERIE

7.00 Za + Andrzeja Sojka w 30. dzień po śmierci.



18.00 Za + matkę Hildegardę Hellebrandt, ojca Ottomara, ++ rodziców z obu stron, + Łukasza Śliwińskiego
i dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 23.02.2016 r. FERIE
7.00 Za + Hermana Grzybek w kolejną rocznicę śmierci.
18.00 Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 55. rocznicy urodzin w intencji Ewy.
środa 24.02.2016 r. FERIE

7.00 Intencja wolna.
18.00 Za + Gerarda Kostka w 3. rocznicę śmierci, brata Piotra, bratową Zofię, ++ rodziców i dusze w czyśćcu

cierpiące.
czwartek 25.02.2016 r. FERIE

7.00 Intencja wolna.
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 Za + Reginę Głowską w 1. rocznicę śmierci, + męża i ++ z pokrewieństwa.

piątek 26.02.2016 r. FERIE
7.00 Intencja wolna.
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży.
18.00 Za + Edytę Stanek (od koleżanek i znajomych z DFK).

sobota 27.02.2016 r. FERIE
7.00 Intencja wolna.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Edwarda Kocjan.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28.02.2016 r.III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28.02.2016 r.
7.00 Za + Pawła Niedbałę w 1. rocznicę śmierci, ++ jego rodziców i teściów.
9.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-

wie z okazji urodzin w intencji córki Beaty, o dary Ducha Św. dla wnuczki Sary oraz o błogosławieństwo
dla całej rodziny.

11.00 Za + matkę Adelajdę Baron oraz za ++ z rodziny Baron, Kwiotek i Piechnik.
16.15 Gorzkie Żale.
17.00 Za + Zofię Borszcz.

poniedziałek 29.02.2016 r.
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  Mariana  Huczek  oraz  o  błogosławieństwo  dla  całej
rodziny.

18.00 Za + Marię Wühl i + męża.
wtorek 1.03.2016 r.

7.00 Za ++ rodziców Emila i Martę Przybyła, + szwagra Eryka, ++ dziadków i babcie z obu stron i dusze
czyśćcowe.

18.00 Za + Norberta Absalon w kolejną rocznicę śmierci, + matkę Adelajdę i ++ z pokrewieństwa.
środa 2.03.2016 r.

7.00 Za + Władysława Jarosz, jego + brata Adama, rodziców i rodzeństwo z obu stron.
18.00 Za  ++  rodziców  Marię  i  Pawła  Piper  w  kolejne  rocznice  śmierci,  ich  ++  rodziców,  rodzeństwo,

++ z pokrewieństwa oraz + Edwarda Zawisz.
czwartek 3.03.2016 r.

7.00 Intencja wolna.
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 Za + żonę, matkę i babcię Eugenię Front w kolejną rocznicę jej śmierci oraz za ++ jej siostry i brata, za 

++ rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwo i dusze opuszczone.
piątek 4.03.2016 r. - św. Kazimierza, królewicza

7.00 Za + Elżbietę Kubiczek z okazji ziemskich urodzin, ++ rodziców, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży.
18.00 Za + Adelajdę Zgraja (od sąsiadów i znajomych).

sobota 5.03.2016 r.
7.00 Intencja wolna.
18.00 Za + Grażynę Migdał (od sąsiadów z klatki D i znajomych).



IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 6.03.2016 r.IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 6.03.2016 r.
REKOLEKCJE PARAFIALNEREKOLEKCJE PARAFIALNE

7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Joachima.

9.00 Za + Alojzego Masarczyk i jego żonę Leokadię (od działkowiczów „Tulipan”).
11.00 Za + żonę matkę i babcię Reginę Bretsznajder, syna Andrzeja, ++ rodziców.
16.15 Gorzkie Żale.
17.00 Za ++ rodziców Irenę i Kazimierza Teresiak, ++ Mariannę i Zygmunta Kubiczak, ++ dziadków z obu 

stron, ++ z pokrewieństwa.


