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  PARAFII ŚW. MARII MAGDALENY W KUŹNI RACIBORSKIEJ   
    tel. 32 419 13 54; www.parafiakuźnia.pl

poniedziałek 23.05.2016 r.
7.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Augustyna Jacek, córkę Monikę, 5. synów, 2. zięciów i dziadków z obu stron.
18.30 1) Za + rodziców Józefa i Katarzynę Ciupek, brata Alberta, szwagra Władysława, dziadków z obu stron

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

wtorek 24.05.2016 r. - NMP Wspomożycielki Wiernych
7.00 Za + Teofila Urbaniec w 1. rocznicę śmierci, + żonę Marię, dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwo.
18.30 1)  Za  +  Zofię  i  Jana  Żurek,  Elżbietę  i  Emila  Pilny,  Marię  i  Augustyna  Szmajnta,  Jerzego  Kusz,

++ rodziców rodzeństwo dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
2) Za + syna Józefa z okazji ziemskich urodzin.

środa 25.05.2016 r.
7.00 Za + Adolfa Przybyła w 19. rocznicę śmierci, ++ żonę Hildegardę, + zięcia Adama, ++ rodziców z obu

stron, ++ z pokrewieństwa.
18.30 1) Za ++ rodziców Adolfa i Augustę Mazur, ++ córki i syny oraz pokrewieństwo.

2) Za + matkę Helgę Trzeciakowską z okazji ziemskich urodzin, ++ dziadków i pokrewieństwo.

czwartek 26.05.2016 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSAczwartek 26.05.2016 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
((kolekta na naszą świątyniękolekta na naszą świątynię))

7.00 Za + Wernera Stopa, ++ rodziców, rodzeństwo, ++ Agnieszkę i Józefa Garbas, ++ ich dzieci, + Rudolfa
Czogała, ++ rodziców, ++ Annę i Jana Hluchnik, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

9.00 1) W intencji ++ i żyjących parafian i budowniczych ołtarzy (z procesją eucharystyczną).
2) Z okazji Dnia Matki o błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących oraz o życie wieczne dla ++ Matek.

ok. 11.15 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo z okazji
70. rocznicy urodzin w intencji Bolesława Mazura oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

17.00 Za + ojca Antoniego Szczepaniak w kolejną rocznicę śmierci, + matkę Teresę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 27.05.2016 r.

7.00 Za ++ rodziców Jadwigę  i  Józefa  Malich,  Hildegardę  i  Jana Skrzypek,  ++ dziadków z obu stron,
++ Gertrudę i Herberta Walugę, Rajmunda Kudlę, Henryka Malczy oraz dusze opuszczone.

18.30 1) Za + Zofię Dziembowską w kolejną rocznicę śmierci, + Tadeusza i ++ z rodziny.
2) Za + męża Joachima Potyka w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów oraz + wnuka Michała.

sobota 28.05.2016 r.
7.00 1) Za + Stanisława Lenarta w 5. rocznicę śmierci, za ++ dziadków, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za + Jerzego Musioł w 1. rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za + męża Piotra Rogalskiego, ++ rodziców Emilię i Eugeniusza, teściów Annę i Pawła, + szwagra

Franciszka, bratową Joannę, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z rodziny.
IX NIEDZIELA ZWYKŁA 29.05.2016 r.IX NIEDZIELA ZWYKŁA 29.05.2016 r.

7.00 Za + brata Romana Bandurskiego i + bratanka Piotra Bandurskiego.
9.00 Za + matkę Sylwię Kiel w 5. rocznicę śmierci, + ojca Waltra i teścia Tadeusza.
11.00 Za ++ rodziców Marię i Ewalda Kalemba, ++ z rodzin Kalemba i Depta, ++ pokrewieństwo.
17.0017.00 Za + męża Horsta Ryszka w kolejną rocznicę śmierci, ++ teściów i rodziców oraz za ++ z pokrewieństwa

z obu stron.
poniedziałek 30.05.2016 r.

7.00 Za + Wiktora Wyczyszczok, ++ teściów Franciszkę i  Wincentego, + ojca Franciszka i  + Adelajdę,
++ siostry Weronikę i Jadwigę, ++ z rodzin Wyczyszczok, Grzesik i Kuśka.

18.30 Za + matkę Irenę Janowską w 10. rocznicę śmierci, męża Aleksandra, ++ z rodzin Janowski i Bartoń.
wtorek 31.05.2016 r. - Nawiedzenia NMP

7.00 Za + babcię Marię Ernst w dniu ziemskich urodzin oraz + syna Jerzego.



18.30 Za + Annę Szarkowicz w 1. rocznicę śmierci, + Józefa i ++ z rodziny.
środa 1.06.2016 r.

7.00 Za + Urszulę Klose, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, szwagrów, dziadków i dusze opuszczone.
18.00 Nabożeństwo Czerwcowe wraz z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.30 Za  ++  ojców  Wilhelma  i  Józefę  Gritzmann,  +  siostrę  Genowefę,  Marię  i  Gertrudę,  ++  6.  braci,

szwagierki i ich dzieci, ++ z pokrewieństwa.
czwartek 2.06.2016 r.

7.00 Za + ojca Władysława Andrzejak w kolejną rocznicę śmierci, + żonę Waleskę.
18.30 Za + Grażynę Migdał (od sąsiadów z działki).

piątek 3.06.2016 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA piątek 3.06.2016 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
((kolekta na dzieła miłosierdziakolekta na dzieła miłosierdzia))

7.00 Za ++ Józefa  i  Annę Zgraja,  poległego Walentego Dyrska,  +  żonę,  szwagra,  ++ z pokrewieństwa
i dusze opuszczone.

16.30 Za + Marię Warsińską w kolejną rocznicę śmierci.
18.30 Za ++ rodziców Łucję i Jerzego Sulich, Reginę i Alojzego Głowski, ++ dziadków i krewnych.

sobota 4.06.2016 r. - Niepokalanego Serca Maryi
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

w intencji Lidii oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
13.00 Ślub: Piotr Wiączek – Monika Puzio.
18.00 Za ++ Helenę i Karola Jonas, ++ z pokrewieństwa.

X NIEDZIELA ZWYKŁA 5.06.2016 r.X NIEDZIELA ZWYKŁA 5.06.2016 r.
7.00 (w j. niem.) Za + Pawła Kurzeja, + żonę i dzieci.
9.00 Za + ojca Leona Mazur w kolejną rocznicę śmierci, jego żonę Elfrydę, rodziców i rodzeństwo z obu stron.
11.00 Za + męża, ojca i dziadka Alojzego Melcz, rodziców Emila i Albertynę Jonas, teściów Emila i Marię

Melcz, ++ z rodzin Melcz i Jonas i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.30 Chrzty: Tomasz Bielski, Szymon Patryk Grzegorczyk, Jonathan Piotr Porwoł-Tulec. Roczki: Judyta Leś.
17.00 Za + męża Zygmunta Motysek, ++ rodziców Wiktora i Marię, teściów Alfreda i Łucję, + brata Jerzego,

bratową Gertrudę, szwagrów Arkadiusza i Zygmunta oraz dusze opuszczone.
poniedziałek 6.06.2016 r.

7.00 Za + męża, ojca i dziadka Antoniego Daniel z okazji 65. rocznicy jego ziemskich urodzin. 
18.30 Za + męża i ojca Henryka Nowickiego w dniu jego ziemskich urodzin, + wnuka Kamila o życie wieczne.

wtorek 7.06.2016 r.
7.00 Za + męża Jana Pluta w kolejną rocznicę śmierci, rodziców, + Wilhelma Czogała, 2. żony i pokrewieństwo.
18.30 Za ++ Edytę i Henryka Stanek, + Maksymiliana Wiesner oraz ich ++ rodziców.

środa 8.06.2016 r.  - św. Jadwigi, królowej
7.00 Za  ++  rodziców  Elżbietę  i  Alfreda  Bulenda,  Łucję  i  Karola  Wagner,  ich  rodziców,  rodzeństwo,

pokrewieństwo, + Marię Kurzeja i dusze w czyśćcu cierpiące.
12.00 Ślub: Aneta Dłużniewska – Mariusz Słowik.
18.30 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Józefa oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
czwartek 9.06.2016 r. - św. Barnaby Apostoła

7.00 Za + Władysława Chorąży (od bratowej Marii z Sidziny).
18.30 Za + matkę Genowefę  Staniek w kolejną rocznicę  śmierci,  +  ojca Herberta  i  + Edeltraudę Jacek,

++ z pokrewieństwa z obu stron.
piątek 10.06.2016 r.

7.00 Za ++ rodziców Zofię i Pawła, + syna Leona, zięcia Rajmunda, ++ dziadków oraz ++ z pokrewieństwa
Moric i Duda.

18.30 Za + Władysława Raczyńskiego, jego żonę Agnieszkę.
sobota 11.06.2016 r.

7.00 Za + Hildegardę Choroba w 100. rocznicę ziemskich urodzin oraz kolejną rocznicę śmierci, + ojca
Wilhelma Choroba, ++ z pokrewieństwa.

18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro
wie z okazji 65. rocznicy urodzin w intencji Barbary Mirskiej oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 12.06.2016 r.XI NIEDZIELA ZWYKŁA 12.06.2016 r.
7.00 Za + Władysława Chorąży (od sąsiadów i znajomych z ul. Klasztornej i Kocura).
9.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie z okazji

70. rocznicy urodzin w intencji Zofii oraz za + męża Henryka, ++ z rodzin Bierzgalski i Kraszewski.



11.00 Za + babcię Marię Wawrzyniuk w 6. rocznicę śmierci, + mamę Marię Wawrzyniuk w 2. rocznicę śmierci.
17.00 Za + żonę Eugenię Front w rocznicę jej  ziemskich urodzin, ++ siostry i brata, teściów i rodziców,

++ z pokrewieństwa oraz za dusze opuszczone.
poniedziałek 13.06.2016 r.

7.00 Za + męża Antoniego Krybus, ++ rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
14.00 Ślub: Adrian Zaremba – Anita Kriwienok.
19.30 Msza Św. w intencjach zbiorowych z Nabożeństwem Fatimskim. O jedność naszej parafii. * O błogosła

wieństwo dla ofiarodawców i pomagających w pracach na rzecz naszej parafii. * O Bożą opiekę dla proszących
nas o modlitwę w  Księdze Intencji i  Skrzynce intencji  na parafialnej stronie internetowej. * Za Biskupów
Gliwickich. * Za + Zbigniewa Szlapińskiego (od sąsiadów).  * Za + Józefa Sokołowskiego w 30. dzień po
śmierci of  * Za + Czesława Klinieckiego (od sąsiadów i znajomych) * Za + Jana Dziułka w 30. dzień po śmier
ci. * Za + Sylwię Skorupa (od sąsiadów i znajomych). * Za + Stanisława Dąbrowskiego w 30. dzień po śmierci.
* Za + Marię Sosnowską w 30. dzień po śmierci. * Za + Wandę Nems (od Kazia z rodziną, Moniki z rodziną
i  Przemka z rodziną). * 

wtorek 14.06.2016 r.
7.00 Za ++ Stefanię i Jana Przywara, ++ dzieci i ++ z pokrewieństwa.
18.30 Za + Jerzego Kusz w 8. rocznicę śmierci, ++ rodziców Elżbietę i Emila Pilny, teściów Annę i Zygfryda

Kusz, ++ z rodziny Kusz, Pilny, Marek i Strumiński, dusze opuszczone.
środa 15.06.2016 r.

7.00 Za + Jerzego Ernst (od sąsiadów i znajomych).
18.30 Za + Zofię Szalwik, + męża Jana, ++ córki Hildegardę i Stefanię i Marię, ++ zięciów Adolfa i Pawła

oraz ++ z pokrewieństwa.
czwartek 16.06.2016 r.

7.00 Za + męża i ojca Johanna Janosch, jego rodziców, rodzeństwo, ++ kapłanów i siostry zakonne, którzy
pracowali w naszej parafii oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.30 Za + Zofię Kubica, + męża Józefa, ++ rodziców i dziadków z obu stron, ++ z rodziny Lepiorz i Kubica oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 17.06.2016 r. - św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
7.00 Za + Gertudę Garbas, męża Rudolfa i rodziców z obu stron.
18.30 Za ++ Łucję i Józefa Rzodeczko, ++ z pokrewieństwa.

sobota 18.06.2016 r.
7.00 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.

15.00 Ślub: Karolina Haba – Kamil Kwaśniewski.
18.00 Za ++ Elżbietę i Ryszarda Szwarcer, Marię i Antoniego Stanek, ++ z pokrewieństwa.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.06.2016 r.XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.06.2016 r.
((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))

7.00 Za + Władysławę Popławską (od sąsiadów i znajomych).
9.00 Za + Annę Czogała, jej ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Zarembik, + brata Pawła, teściów Antoninę i Józefa

Czogała, + Pawła Mikołajek i dusze opuszczone.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie z oka

zji 50. rocznicy ślubu w intencji Michaliny i Manfreda Schubert oraz o błogosł. i zdrowie dla rodziny.
17.00 Za + Brunona Gumiennego (od sąsiadów z ul. Krasickiego 8, 10, 12 i 14).

poniedziałek 20.06.2016 r.
7.00 Za + Helenę Swoboda, męża Alfreda, ++ rodziców, matkę Agnieszkę, ciocię Helenę Potyka, rodzinę

Jochimczyk oraz najbliższych przyjaciół.
18.30 Za ++ Franciszka i Małgorzatę Machejek.

wtorek 21.06.2016 r.
7.00 Za + syna Michała Makulik w kolejną rocznicę śmierci.
18.30 Za + ojca Zygfryda Szymik w kolejną rocznicę śmierci, matkę Paulinę, szwagra Leona, ++ z rodzin

Szymik, Długosz, Kalemba, z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
środa 22.06.2016 r.

7.00 Za + ojca Oswalda w dniu jego ziemskich urodzin.
18.30 Za + męża Czesława Sykulskiego w 14. rocznicę śmierci, siostrę, braci, rodziców z obu stron, wnuków,

++ z rodziny Czarnota, ++ Berta i Jerzego i Jana, ++ z rodziny Mordeja i Zięba, ++ z pokrewieństwa.



czwartek 23.06.2016 r. DZIEŃ OJCA
7.00 Za + ojca Józefa, matkę Pelagię, + brata i siostrę, ++ z pokrewieństwa.
18.30 1) O Dary Ducha Św., błogosławieństwo i zdrowie w intencji ks. Wojciecha z okazji urodzin.

2) Za + ojca Herberta Waluga w kolejną rocznicę śmierci, + matkę Gertrudę, + teścia Eduarda Marek,
++ z pokrewieństwa..

piątek 24.06.2016 piątek 24.06.2016 r. r. URUROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA OCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 
((kolekta na dzieła miłosierdziakolekta na dzieła miłosierdzia))

7.00 Do  Bożej  Opatrzności,  za  wstawiennictwem  Matki  Bożej,  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,
z prośbą o dalsze błogosł., dary Ducha Św. i zdrowie w intencji Marka oraz o błogosł. dla całej rodziny.

16.30 Za + ojca Seweryna Mazurkiewicza w 4. rocznicę śmierci, + żonę Monikę. 
18.30 Za ++ rodziców Edeltraudę i Jerzego Kubica, ++ teściów, ++ z rodziny Kubica i Rakoczy.

sobota 25.06.2016 r.
7.00 Za ++ dziadków Sabinę i Stanisława, Helenę i Antoniego, + Stanisławę i + Emilkę.
18.00 1) Za + matkę Jadwigę Kalus, + ojca Wiktora, + siostrę, ++ szwagrów i ++ z pokrewieństwa.

2)  Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie w intencji Anny.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 26.06.2016 r.XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 26.06.2016 r.
7.00 Za + Władysławę Popławską (od sąsiadów i znajomych).
9.00 W intencji rodziny Gdesz.
11.00 Z okazji Dnia Ojca o błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących oraz o życie wieczne dla ++ Ojców.
17.00 Za + Władysławę Popławską w rocznicę ziemskich urodzin (od córki z rodziną).

poniedziałek 27.06.2016 r. NMP Nieustającej Pomocy
7.00 Za ++ z rodziny Porombka, Paskuda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 1) Za ++ rodziców Annę i Mieczysława Buczkowskich, ++ ich córkę Krystynę i wnuczkę Karolinę,

dziadków Ernestynę  i  Leopolda  Wilk,  Annę i  Kazimierza  Buczkowskich  oraz  ++ z  rodzin  Wilk  i
Buczkowski i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Intencja wolna.

wtorek 28.06.2016 r.
7.00 1) Za + matkę Klarę Baron w rocznicę ziemskich urodzin.

2) Intencja wolna.
18.30 Za + Jarosława Jonczyka w kolejną rocznicę ziemskich urodzin od siostry i brata.

środa 29.06.2016 r. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁAśroda 29.06.2016 r. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
- patronów diecezji - patronów diecezji ((kolekta na Stolicę Apostolską, tzw. Świętopietrzekolekta na Stolicę Apostolską, tzw. Świętopietrze))

7.00 Za + Jerzego Ernst (od sąsiadów i znajomych).
16.30 Za + Anielę, męża Izydora, + Joachima, ++ rodzeństwo, pokrewieństwo i dusze opuszczone.
18.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 18. rocznicy urodzin Marty oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
czwartek 30.06.2016 r.

7.00 Za + Władysława Chorąży (od chrześniaka Stanisława z rodziną z Sidziny).
18.30 Za + mamę, babcię i prababcię Annę z okazji ziemskich urodzin, rodziców z obu stron, ++ krewnych.

piątek 1.07.2016 r. (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 W intencji żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18.00 Za + siostrę Urszulę, ++ rodziców i Wilhelma Goleczko.

sobota 2.07.2016 r. (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). Za + Jana Dziułka (od sąsiadów i znajomych).
13.00 Ślub: Zuzanna i Adam Wasielewski.
18.00 Za ++ Teofilę i Mieczysawa Czarkowskich, rodziców z obu stron, pokrewieństwo Czarkowski i Szczęsny.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 3.07.2016 r.XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 3.07.2016 r.
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 50. rocznicy urodzin w intencji Krystyny Melka oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
9.00 Za + Władysławę Popławską (od siostry Teresy z rodziną).
11.00 Za + męża i ojca Leszka Dziechciarz, jego ++ rodziców Helenę i Adama, dziadków z obu stron oraz dusze

w czyśćcu cierpiące.
15.30 Chrzty i Roczki.
17.00 17.00 Za + Marię Buczek (od sąsiadów i znajomych).


