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

poniedziałek 15.08.2016 r. poniedziałek 15.08.2016 r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP ((kolekta na naszą świątynię)kolekta na naszą świątynię)
7.00 Za + babcię Jadwigę Jacek w dniu ziemskich urodzin.
9.00 Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Antoniego Paprocha, syna Piotra, córkę Mirosławę i ++ krewnych.
11.00 Za + Urszulę Jordan (od sąsiadów i znajomych).
17.00 Za + Joachima Potyka z okazji ziemskich urodzin (od żony i córek).

wtorek 16.08.2016 r.
7.00 Za + Zbigniewa Szlapińskiego (od Agnieszki i Sławomira Wąsik).
11.30 Ślub konkordatowy: Złotoś – Szerszunowicz.
18.00 Za + Władysława Chorąży (od sąsiadów i znajomych z ulicy Klasztornej i Kocura).
środa 17.08.2016 r. Uroczystość św. Jacka, kapłana, patrona metropolii PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

7.00 1) Msza Św. na rozpoczęcie Pielgrzymki na Jasną Górę – w intencji wszystkich pielgrzymów.
2) Za + Karola Mrozek.

18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie z oka
zji 20. rocznicy ślubu w intencji Julii i Norberta oraz o błogosł. i zdrowie dla rodziny i córki Magdaleny.

czwartek 18.08.2016 r. PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
7.00 1) 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.
2) Za + Helenę Ryszka (od sąsiadów).

18.00 Za + Jerzego Ernst (od znajomych i sąsiadów z ul. Sienkiewicza i Matejki).
piątek 19.08.2016 r. PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

7.00 1) Za + matkę Gertrudę Depta z okazji jej ziemskich urodzin oraz za + ojca Antoniego.
2) Za + Stefana Mrozek (od kolegów i znajomych).

19.30 Msza Św. w intencjach zbiorowych z Nabożeństwem Fatimskim. O jedność naszej parafii. * O bł
ogosławieństwo 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 inter
netowej. * Za biskupów gliwickich. * Za ++ rodziców; Agnieszkę i Władysława Raczyńskich. * Za
+ Jana Dziułka (od sąsiadów i znajomych). *  Za + Wandę Nems (od siostrzeńca Jana i Bożeny Kmiecaków
z Ostrowa Wielkopolskiego oraz siostrzenicy Doroty Walczak ze Środy Wielkopolskiej). *  Do Bożej  Opa
trzności,  z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o błogosławieństwo i  zdrowie w intencji
Renaty z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o szczęśliwy przebieg operacji (od dzieci).  *  Za + Marię
Sosnowską (od brata z rodziną). *  Za + Gertrudę i Franciszka Przybyła, + córkę Krystynę Kotyczka oraz
++ z pokrewieństwa. * Za + Waltra Pieruszka w 30. dzień po śmierci. * Za + syna Adama Majer w 30. dzień
po śmierci. * Za + Leokadię Jagoda w 30. dzień po śmierci. * Za + Zofię Miś i dusze w czyśćcu cierpiące (od
męża Alfreda z rodziną). * Za + Eugeniusza Szwalskiego (od sąsiadów z ul. Bema 7). * Za ++ rodziców
Annę i Stanisławę Boczkowskich, + brata Jana oraz ++ teściów Bronisławę i Michała Synowiec, + Helenę
oraz koleżankę Teresę. * Za + Teresę Bajak w 3. rocznicę śmierci. * 

sobota 20.08.2016 r. - św. Bernarda, opata i dra Kościoła PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
7.00 Za + męża, ojca i dziadka Reinharda Remiorz z okazji ziemskich urodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + Stanisława Grzych w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów, ++ z rodzin Grzych i Goleczko

oraz dusze opuszczone.
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 21.08.2016 r. XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 21.08.2016 r. ((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))

7.00 Za + o. Opata Adalberta Kurzeja (od sąsiadów i znajomych).
9.00 Przez wstawiennictwo św. Floriana w intencji żyjących i ++ Strażaków i ich rodzin  z poświęce-

niem sztandaru św. Floriana.
11.00 Za + Zbigniewa Szlapińskiego (od sąsiadów).
17.00 Za + Józefa Frosa z Budzisk (od rodziny).



poniedziałek 22.08.2016 r. - NMP Królowej
7.00 Za + Józefa Żurek, ++ rodziców i rodzeństwo.
11.00 Ślub: Agnieszka Czogała – Krzysztof Kampka.
18.00 Za + Edytę Stanek, jej brata Erwina, męża Henryka i ich rodziców.

wtorek 23.08.2016 r.
7.00 1) Za ++ Otylię i Emila Kostka, + siostrę Ingeborgę i brata Gotfryda.

2) Za + Eugeniusza Szwalskiego w 30. dzień po śmierci.
18.00 Za + Ernesta Borszcz.

środa 24.08.2016 r. - święto św. Bartłomieja Apostoła
7.00 Za + Bertę Kostka, męża Jana, syna Wernera, Teresę i Antoniego Majnusz, ++ z rodzin Majnusz i Kostka.
18.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Czesława Porwal w kolejną rocznicę śmierci, za + ojca Stanisława Wenerskiego, 

++ z rodzin Porwal, Rochowski, Wenerski i Weltrowski.
czwartek 25.08.2016 r.

7.00 Za  +  Urszulę  Klose  w  kolejną  rocznicę  śmierci,  ++  rodziców,  teściów,  rodzeństwo,  szwagrów,
dziadków i dusze opuszczone.

18.00 Za ++ rodziców Teresę i Kurta Wawersig, ++ z pokrewieństwa.
piątek 26.08.2016 r. – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ piątek 26.08.2016 r. – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ ((kolekta na dzieła miłosierdziakolekta na dzieła miłosierdzia))

7.00 Za + męża Tadeusza w kolejną rocznicę śmierci,  ++ rodziców Annę i  Lucjana,  teściów Genowefę
i Józefa, ++ z rodzin Troska i Kołodziej oraz dusze opuszczone.

18.00 Za + Reinharda Choroba, syna Piotra, córkę Ingridę, rodziców z obu stron, rodzeństwo i ++ krewnych.
sobota 27.08.2016 r. - św. Moniki

7.00 Za + Bronisławę i Antoniego Borutko, ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
13.00 Ślub: Zuzanna Til – Grzegorz Kobielski.
18.00 Za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Rasek, teściów Pawła i Gertrudę Wróbel, ++ rodzeństwo i dziadków

z obu stron, ++ z rodzin Rasek i Wróbel.
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 28.08.2016 r.XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 28.08.2016 r.

7.00 Za + Norberta Trompeta, ++ rodziców i teściów, synową Sylwię i + Stefana.
9.00 Za + Władysława Chorąży (od sąsiadów i znajomych z ul. Klasztornej i Kocura).
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-

wie z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Małgorzaty i Stanisława Wójcik oraz o błogosł. dla rodziny.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-

wie  w intencji rodziny Bluk.
poniedziałek 29.08.2016 r. - Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro
wie z okazji kolejnej rocznicy ślubu w intencji Rudolfa i Anieli oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

18.00  Za + Krystiana Wlazło i ++ z rodziny.
wtorek 30.08.2016 r.

7.00 Za + Julię Underwood, rodziców, dziadków, ++ z rodzin Dudziak, Pawlisz, Romaniuk, Grześkowski,
+ siostrę zakonną Marię Skowrońską.

18.00 Za + męża, ojca i dziadka Ditra Wróbel.
środa 31.08.2016 r.

7.00 Za + Józefa Fros w 10. rocznicę śmierci, ++ z rodziny Fros i Przyszkowskich.
18.00  Za + matkę Anielę Lokocz. + męża Jana, poległego Antoniego Depta oraz dusze, o których nikt nie pamięta.

czwartek 1.09.2016 r. - bł. Bronisławy (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro

wie z okazji 30. rocznicy urodzin w intencji córki Eweliny oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
8.00 Msza  Św.  na  rozpoczęcie  roku  szkolno-katechetycznego  w  intencji  nauczycieli,  uczniów  oraz

wszystkich pracowników szkoły podstawowej i gimnazjum.
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, dzieci i mło-

dzież, o jedność Parafii, żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do służby w Kościele.
piątek 2.09.2016 r. (pierwszy piątek miesiąca)

7.00 1) W intencji żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Za + Zofię Miś w 30. dzień po śmierci.

18.00   Za + męża Józefa, ++ teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
sobota 3.09.2016 r. św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dra Kościoła (pierwsza sobota miesiąca)

7.00 1) Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych) w intencji żyjących i ++ czcicieli NMP.



2) Za + matkę Czesławę Grabowską w 3. rocznicę śmierci oraz + ojca Stanisława.
18.00 Za + pradziadków Franciszka i Józefinę Dziura.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 4.09.2016 r.XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 4.09.2016 r.
7.00 (w  j.  niemieckim)  Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze

błogosławieństwo i zdrowie z okazji 90. rocznicy urodzin w intencji Rozalii.
9.00 W kolejną  rocznicę  koronacji  Auxiliarum i  kapliczek,  do  Bożej  Opatrzności,  za  wstawiennictwem

Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławień-
stwo i zdrowie dla Przyjmujących kapliczki oraz o radość życia wiecznego dla Jej ++ czcicieli.

11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-
wie z okazji 30. rocznicy ślubu w intencji Gabrieli i Bernarda oraz o błogosł. dla córek z rodzinami.

15.30 Chrzty:  Tomasz Mateusz Puzio, Jonathan Noel Porwoł-Tulec, Antoni Mencel, Jakub Oskar Sielski,
Wojciech Krzysztof Pietrzyk, Ksawery Dominik Jankowski. 
Roczki: Mateusz Marcin Gawlik, Tymoteusz Bartosz Urbanowicz.

17.00 Za + matkę Pelagię, ojca Józefa, brata Gerarda, siostrę Stefanię i ++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 5.09.2016 r. 

7.00 Za  + męża Antoniego Daniel,  dziadków Katarzynę i  Alberta,  Annę, Agnieszkę i Konrada Jamrozy,
++ ich rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo i dusze opuszczone.

18.00 1) Za + Annę Łużyna w dniu ziemskich urodzin, ++ rodziców i rodzeństwo.
2) Za + Urszulę Jordan (od naszego chóru parafialnego).

wtorek 6.09.2016 r.
7.00 Za ++ Elżbietę i Antoniego Gomółka, ich dzieci, sąsiadów, znajomych i dusze opuszczone.
18.00 Za + syna Wernera Piechula, ojca Jana, dziadków, krewnych oraz dusze, o których nikt nie pamięta.

środa 7.09.2016 r.
7.00 Za ++ rodziców Martę i Ignacego Sekuła, Helenę i Jana Szram oraz Ryszarda, Rajmunda i Józefa. 
18.00 Za + Marię Poteralską w kolejną rocznicę śmierci.

czwartek 8.09.2016 r. - ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
7.00 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za odebra

ne  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo  i  zdrowie  z  okazji  65.  rocznicy  urodzin  w  intencji
Tomasza oraz o błogosławieństwo dla dzieci i wnuków.

16.30 Msza Św. szkolna dla uczniów 1, 2 i 3 klas SP oraz młodszych – z poświęceniem przyborów szkolnych.
18.00 Za + męża,  ojca i  dziadka Władysława Wójcik w kolejną rocznicę śmierci,  ++ rodziców, teściów,

rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
piątek 9.09.2016 r.

7.00 Za + Hildegardę Wójcik, rodziców, teściów, brata Eryka.
18.00 Za + Krystynę i Huberta Wardęga.

sobota 10.09.2016 r.
7.00 O błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach Buczek, Brzoska, Schmitt oraz za ++ żonę, matkę i babcię Marię.
12.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Urszuli i Herberta Jacek oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny.
18.00 Za + Marię Skorupa, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze opuszczone.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 11.09.2016 r. XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 11.09.2016 r. D D OO  ŻŻ  YY  NN  KK  II  P   P AA  RR  AA  FF  II  AA  LL  NN  EE  ((kolekta na Świątyniękolekta na Świątynię))
7.00 Za ++ rodziców Jadwigi i Emanuela, ++ 2. córki, ++ 3. zięciów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 DOŻYNKOWA EUCHARYSTIA DZIĘKCZYNNA W INTENCJI ŻYJĄCYCH I ++ PARAFIAN.
11.00 Za + matkę Elfrydę Mazur w kolejną rocznicę śmierci, męża Leona, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.
17.00 Za + Marię Mazur w 1. rocznicę śmierci.

poniedziałek 12.09.2016 r. - NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, patronki naszej diecezji
7.00 Za + Władysława Prządkiewicza (od syna Sławomira z rodziną).
18.00 Za + rodziców Józefa i Katarzynę Ciupek, brata Alberta, szwagra Władysława, dziadków z obu stron

i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 13.09.2016 r.

7.00 Za  ++  rodziców  Teresę  i  Ryszarda  Waldyra,  +  brata  Romana,  ++  dziadków  Zuzannę  i  Alberta,
++ dziadków Gertrudę i Jana, + Marię Długosz, Katarzynę i Wincentego Sotyka, ++ z pokrewieństwa.

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. * Za + Jana Dziułka (od kolegów z Technikum Drzewnego
w Żywcu). * Za + Stefana Absalon w 1. rocznicę śmierci. * Za + Jana Fojcik w 1. rocznicę śmierci. *



Za + syna Adama Majera (od rodziców).  * Za + Zofię Miś i  dusze w czyśćcu cierpiące (od syna
Andrzeja  z  żoną  i  dziećmi).  *  Za  +  Eugeniusza  Szwalskiego  (od  sąsiadów  z  ul.  Bema  7).  *  Za
+ Mariana Wilisz w 30. dzień po śmierci. * Za + Romana Stasiowskiego (od sąsiadów i znajomych). * Za
+ męża i dziadka Franciszka Kłosek, ++ siostry i braci, rodziców, teściów i dziadków oraz ++ z pokre
wieństwa Kłosek, Kuźma, Hadam, Muszowic i dusze opuszczone. *

środa 14.09.2016 r. środa 14.09.2016 r. ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO ((kolekta na dzieła miłosierdziakolekta na dzieła miłosierdzia))
7.00 Za ++ rodziców Hildegardę i Alojzego Golla oraz dusze opuszczone.
16.30 Za ++ rodziców Pawła i Łucję Wojtaszek, Adelajdę i Agnieszkę Zgraja, ++ z rodziny Wojtaszek i Zgraja.
18.00 Za + Eryka Pchałek z okazji kolejnej rocznicy śmierci, ++ rodziców, rodzeństwo i teściów.

czwartek 15.09.2016 r. - NMP Bolesnej
7.00 Za ++ rodziców Stefanię  i  Andrzeja  Bakota,  Anielę  i  Stanisława  Lis,  ++ z  rodzin  Pas,  Bakota,  Lis

i Fronczek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30 Msza Św. szkolna dla uczniów 4, 5 i 6 klas SP.
18.00 Za + Gertrudę Garbas w 1. rocznicę śmierci.

piątek 16.09.2016 r. - świętych męczenników Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro

wie z okazji 65. rocznicy urodzin w intencji Teresy oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
18.00 Za + Franciszkę Choroba, ++ rodziców i rodzeństwo, siostrę zakonną Faustynę Choroba i ++ z pokre-

wieństwa, ++ kapłanów i siostry zakonne.
sobota 17.09.2016 r.

7.00 Za + Agnieszkę Mika, męża Ferdynanda, syna Stefana oraz dusze czyśćcowe.
12.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro

wie z okazji 60. rocznicy ślubu w intencji Anny i Huberta Zgraja oraz o błogosł. i zdrowie dla rodziny.
18.00 Za + Edwarda Kocjan w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i + z pokrewieństwa.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 18.09.2016 r.XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 18.09.2016 r.
7.00 Za + Gerdę Rak, + męża Norberta i ++ z rodziny.
9.00 Do Bożej  Opatrzności  z podziękowaniem za odebrane łaski,  z  prośbą o dalsze błogosł.  i  zdrowie,

o dary Ducha Świętego z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Moniki oraz o błogosł. dla rodziny.
11.00 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za odebrane

łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 40. rocznicy ślubu w intencji Doroty i Tomasza
Tiszbierek oraz o błogosławieństwo dla dzieci i wnuków.

17.00 Do Bożej  Opatrzności,  przez wstawiennictwo Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy,  z  podziękowaniem za
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie z okazji urodzin w intencji Łucji, o błogosławieństwo dla
rodziny oraz za + męża Stefana w rocznicę śmierci, ++ rodziców, rodzeństwo, teściów i pokrewieństwo.

poniedziałek 19.09.2016 r.
7.00 Za + Jana Choroba, rodziców, teściów, brata Jerzego.
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 90. rocznicy urodzin w intencji Elżbiety Mazur.
wtorek 20.09.2016 r. - męczenników wietnamskich

7.00 Za + ojca Franciszka, żonę, dwie córki, zięcia Wiktora i ojca Eryka.
18.00 Za ++ rodziców Łucję i Jerzego Sulich, Reginę i Alojzego Głowskich, ++ dziadków i krewnych.

środa 21.09.2016 r. - Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
7.00 Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza Reczek w kolejną rocznicę śmierci.
18.00 Za + Jana Warsińskiego w kolejną rocznicę śmierci.

czwartek 22.09.2016 r.
7.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Ryszarda Madeckich, + syna Tomasza i ++ rodzeństwo.
12.00 Ślub: Grochowska – Talaga.
16.30 Msza Św. szkolna dla uczniów gimnazjum.
18.00 Za ++ rodziców Marię i Eryka Chrzanowskich, teściów Aleksandrę i Józefa Grzeszczuk oraz ++ pokrewieństwa.

piątek 23.09.2016 r. - św. o. Pio z Petrelciny, kapłana
7.00 Za + męża Edmunda Tomiczek, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, + siostrę zakonną Restitutę.
18.00 Za ++ ojców Franciszka i Jadwigę Wesper, + siostrę Elżbietę i Stefanię, męża Ernesta, ++ z pokre-

wieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 24.09.2016 r.

7.00 Za + ks. Gerarda Kostka.
18.00 Za + Georga Czogalla, ++ rodziców z obu stron i pokrewieństwo.


