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

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 25.09.2016 r. XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 25.09.2016 r. ((kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiejkolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej))
7.00  Za + syna Norberta, synową Grażynę Żurek, ich ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
9.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-

wie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Aleksandra Jankowskiego.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-

wie w intencji rodziny Wróbel oraz za + ojca Ditra.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-

wie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Danuty Nowak oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
poniedziałek 26.09.2016 r.

7.00 Za + Gintra Garbas, ++ rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa Garbas i Pyrek.
18.00 Za + ojca Eduarda Marek w kolejną rocznicę śmierci, teściów Gertrudę i Herberta Waluga, ++ krewnych.

wtorek 27.09.2016 r. - św. Wincentego a Paulo, prezbitera
7.00 Za + Karola Sycha, ++ rodziców teściów, ++ Antoninę, Marię i Jana Kaus, ++ Anielę Jambor i Magdalenę 

Eilers oraz dusze opuszczone.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-

wie z okazji 35. rocznicy ślubu w intencji Teresy i Jana oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
środa 28.09.2016 r. - św. Wacława, męczennika

7.00 Za ++ rodziców Franciszkę i Ignacego Wołoszyn, brata Ryszarda oraz + męża Zdzisława Kras.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Przybyła w 70. rocznicę ziemskich urodzin, ++ jego rodziców Agnieszkę

i Antoniego, rodzeństwo, ojca Wilhelma Czogała, ++ z rodzin Przybyła i Czogała, dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 29.09.2016 r.  - Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

7.00 Za + syna Michała Makulik w dniu ziemskich urodzin.
16.30 Msza Św. szkolna dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. oraz ich rodziców.
18.00 Za + męża i ojca Dariusza Todoruk w 1. rocznicę śmierci, + matkę Kornelię oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 30.09.2016 r. - św. Hieronima, prezbitera i dra Kościoła
7.00 Za + Piotra Kostka w 40. rocznicę śmierci, brata Gerarda w dniu jego ziemskich urodzin, bratową Zofię,

++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + Edwarda Marut w dniu 70. rocznicy ziemskich urodzin, ++ rodziców i dziadków.

sobota 1.10.2016 r. (pierwsza sobota miesiąca) św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i dra Kościoła
7.00 1) Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych) w intencji żyjących i ++ czcicieli NMP.

2)  Do Bożej  Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski,  z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 40. rocznicy ślubu w intencji Wiesławy i Alfreda oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 Za + Henryka Majewskiego, ++ rodziców, teściów, szwagra i dusze w czyśćcu cierpiące.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.10.2016 r. XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.10.2016 r. ((zbiórka do skarbonek na potrzeby Caritas diecezji i parafiizbiórka do skarbonek na potrzeby Caritas diecezji i parafii))
7.00 (w j. niemieckim) Za ++ Peter i Marię Grzesik, ++ ich rodziców, rodzeństwo, dzieci, zięciów, + synową,

wnuka oraz wszystkich ++ z rodzin Grzesik, Brzoska i Choroba.
9.00 Za + matkę Annę Szendzielorz, + męża, ++ rodziców, rodzeństwo i dziadków.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-

wie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Marii oraz o błogosławieństwo dla dzieci i wnuków.
15.30 Chrzty: Bartosz Krzysztof Janik, Dawid Bielski, Adam Stanisław Kostka. Roczki.
17.00 Za + Władysławę Popławską (od Wandy z rodziną).

poniedziałek 3.10.2016 r.
7.00 Za + Marię Sonnek.
18.00 Za + Teresę Fulneczek w kolejną rocznicę śmierci.

wtorek 4.10.2016 r. - św. Franciszka z Asyżu
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro

wie z okazji 75. rocznicy urodzin w intencji Jana oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.



18.00 Za ++ rodziców Franciszka i Klarę Chrobog, ++ dziadków i pokrewieństwo.
środa 5.10.2016 r. - św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

7.00 Za + Bożenę Kawałko w 3. rocznicę śmierci.
18.00 Za ++ rodziców Adolfa i Małgorzatę Potyka,  męża Józefa, ++ dziadków z obu stron, teściów oraz

dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 6.10.2016 r. (pierwszy czwartek miesiąca)

7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka Przybyła, ++ poległych na wojnie braci.
18.00 1)  W intencji próśb i podziękowań, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Za rodziny naszej parafii,

o jedność parafii, za żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do służby w Kościele.
2) Za ++ Krystynę i Ernesta Neugebauer i ++ z rodziny.

piątek 7.10.2016 r. - NMP Różańcowej (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 1) W intencji żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

2) Za + Zofię Miś i dusze w czyśćcu cierpiące (od córki Marzeny z mężem i synem).
18.00 Za + Genowefę Staniek w dniu ziemskich urodzin, ojca Herberta, matkę Edeltraudę Jacek, ++ z pokre-

wieństwa z obu stron.
sobota 8.10.2016 r.

7.00 Za + Józefa i Hildegardę Wójcik, ++ rodziców teściów i rodzeństwo.
12.00 Ślub: Paweł Humenny – Dorota Elżbieta Czogała.
18.00 Za + ojca Jana Wichurskiego w kolejną rocznicę śmierci, matkę Teresę, ++ z rodziny Komur i Jarzombek.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9.10.2016 r.XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9.10.2016 r.
K K II  EE  RR  MM  AA  SS  ZZ   P    P AA  RR  AA  FF  II  AA  LL  NYNY –  – 113. ro113. rocznica poświęcenia naszego kościołacznica poświęcenia naszego kościoła
((kolekta na naszą Świątynię; zbiórka do skarbonek na Dzieło Nowego Tysiącleciakolekta na naszą Świątynię; zbiórka do skarbonek na Dzieło Nowego Tysiąclecia))  

7.00 Za + syna Zbigniewa, ++ rodziców Helenę i Kazimierza, + siostrę Marię oraz ++ z rodzin Kisz, Ścira,
Zakrzewski.

9.00 KIERMASZOWA EUCHARYSTIA DZIĘKCZYNNA W INTENCJI ŻYJĄCYCH I ++ PARAFIAN.
11.00 Za ++ Gizelę i Władysława Pastor, ich rodziców, + Bogumiła Czekalskiego, ++ pokrewieństwo i dusze

w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za + Władysławę Popławską (od pracowników ZSO w Kuźni Raciborskiej).

poniedziałek 10.10.2016 r.
7.00 Za + Józefa Sokołowskiego (od sąsiadów z ul. Bema 7).
18.00 Za ++ rodziców Anielę i Jana Lokocz, + teścia Jana, szwagra Wernera, chrześniaka Dariusza, Teresę Majnusz

i jej męża, ++ krewnych i znajomych.
wtorek 11.10.2016 r.

7.00 Za ++ rodziców Mariannę i Józefa oraz Genowefę i Bolesława, ++ rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ rodziców Łucję i Jerzego Sulich, Reginę i Alojzego Głowskich, ++ dziadków i krewnych.

środa 12.10.2016 r.
7.00 Za + Sylwię Skorupa (od sąsiadów i znajomych).
18.00 1) Za ++ rodziców Ingę i  Józefa Fros, + brata Piotra,  matkę Albinę Gajewską, ++ dziadków Fros,

Ryszka, Szczucki i Gajewski oraz ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Edeltraudę Wieczorek w 30. dzień po śmierci.

czwartek 13.10.2016 r. - bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji urodzin w intencji córki Anny Wilda oraz o błogosł. dla jej męża Krzysztofa, córek i całej rodziny.
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 Biskupów
gliwickich. * Za pielgrzymów na Jasną Górę – pieszych, autokarowych i duchowych. * Za + Joannę Miodek
w 30. dzień po śmierci. * Za + Adolfa Sowa (od sąsiadów i znajomych z ul. Nowy Świat i Myśliwskiej). * Za
+ Adama Piwowarskiego w 30. dzień po śmierci. * Za + ojca, teścia i dziadka Andrzeja Szczypka w 3.
rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i rodzeństwo. * Za + Zofię Miś i dusze w czyśćcu cierpiące (od Sabiny
i wnuka Kuby). * Za + Wincentę Szwalską w 30. dzień po śmierci oraz + Eugeniusza Szwalskiego. * Za +
Joannę Miodek (od Krzysztofa Ścieżka z Oczkowa). * Za + Romana Stasiowskiego (od sąsiadów i znajo-
mych). * Za + Joannę Miodek (od rodziny Kupczak z Sopotni Małej). * Za + Tadeusza Dropczyńskiego
w 15. rocznicę śmierci, ++ z rodziny. * Za + Pawła Kubiczka (od znajomych z ul. Kocura i Arki Bożka). *
Za ++ przyjmujących kapliczki Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej: Urszulę Jordan, Eugeniusza i Wincentę
Szwalskich (od kręgu nr 92). * Za + Marię Michniacką w 30. dzień po śmierci. * Za ++ rodziców Alfonsa
i Małgorzatę Grzesik, teściów Stefanię i Władysława Marek, braci Grzegorza, Stanisława i siostrę Elżbietę



oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron. * Za + Wandę Nems (od znajomych). * Za + siostrę zakonną Fausty-
nę Choroba, ciocię Franciszkę, ++ kapłanów i siostry zakonne. * 

piątek 14.10.2016 r. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
7.00 Za ++ Alojzego i Annę Klinik, Adolfa i Helenę Ogórek, braci Piotra i Lothara, szwagra Henryka i ciocię

Katarzynę.
18.00 Za ++ rodziców Marię i Pawła Piper, Elfrydę i Jana Koźlik, Edwarda Zawisz i ++ z pokrewieństwa.

sobota 15.10.2016 r. – św. Teresy od Jezusa, dziewicy i dra Kościoła
7.00 Za + Helgę Trzeciakowską, + teścia Antona Konieczny, ++ dziadków z obu stron i pokrewieństwo.
14.00 Ślub: Adam Balcerek – Sylwia Gwoździk.
18.00 Za + Bohdanę Głowacki w kolejną rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Głowacki i Górecki.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 16.10.2016 r. - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 16.10.2016 r. - Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, gł. patronki ŚląskaUroczystość św. Jadwigi Śląskiej, gł. patronki Śląska
((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))

7.00 Za + ciocię Marię, ++ dziadków Bolesławę i Bronisława, jej braci Stanisława, Antoniego i Hieronima.
9.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro

wie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Jerzego Gomółka oraz o błogosł. i zdrowie dla całej rodziny.
11.00 W intencji nauczycieli, wychowawców i katechetów z okazji Dnia Nauczyciela.
17.00 Za + męża Zygmunta Motysek w 9. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, + brata Jerzego, jego żonę

Gertrudę, ++ szwagrów Zygmunta i Arkadiusza oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
poniedziałek 17.10.2016 r. - św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro
wie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji córki Małgorzaty oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

18.00 Za + Magdalenę Kurzeja w 1. rocznicę śmierci.
wtorek 18.10.2016 r. - Święto św. Łukasza, ewangelisty

7.00 Za + o. Opata Adalberta Kurzeja (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błogosł. i zdrowie dla Przyjmujących kapliczki oraz o życie wieczne dla Jej ++ czcicieli.
środa 19.10.2016 r. 

7.00 Za + męża Bronisława w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, dwóch braci, bratową Helenę, + szwagra
Stefana, kuzynkę Julię, + Bożenkę, matkę Julię oraz dusze oczekujące naszej modlitwy.

18.00 Za + Marię Wawrzyniuk w dniu ziemskich urodzin.
czwartek 20.10.2016 r.  – św. Jana Kantego, prezbitera

7.00 Za ++ rodziców Otolię i Władysława Janus, ++ teściów, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze opuszczone.
18.00 Za + Ireneusza Małkowskiego (od sąsiadów z ul. Świerczewskiego 5 i 7).

piątek 21.10.2016 r. – bł. Jakuba Strzemię, bpa
7.00 Za ++ rodziców Alfonsa i Ingę Borgę Choroba oraz ++ dziadków z obu stron.
18.00 Za ++ rodziców Erykę i Edwarda Frontczak, dziadków z obu stron, ++ z rodziny Frontczak i Resler oraz

dusze opuszczone.
sobota 22.10.2016 r. – św. Jana Pawła II, pap.

7.00 Za ++ Marię i Alfreda Absalon.
18.00 Za + Edeltraudę Bugajską w 3. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 23.10.2016 r. NIEDZIELA MISYJNA XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 23.10.2016 r. NIEDZIELA MISYJNA ((kolekta na Misjekolekta na Misje))
7.00 Za + Marię Sosnowską (od koleżanek i znajomych).
9.00 Za ++ rodziców Lucynę i Józefa Kilian, + brata Romualda, ++ teściów, dziadków i krewnych.
11.00 Za + Jerzego Wrzodak (od sąsiadów z ul. Świerczewskiego 29).
17.00  Za ++ rodziców Irenę i Antoniego Zgraja, ++ z rodziny Zgraja i Majnusz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

poniedziałek 24.10.2016 r.
7.00 Za + ojca Karola Baron w rocznicę śmierci oraz za + żonę Klarę.
18.00 Za + Stanisława Grzych w rocznicę ziemskich urodzin,  ++ Jana i  Magdalenę Grzych, Jadwigę i  Leona

Goleczko, ++ dziadków i dusze opuszczone.
wtorek 25.10.2016 r.

7.00 Za + męża Alojzego Petigk w kolejną rocznicę śmierci, ++ 2. siostry Adelajdę i Edeltraudę, braci Józefa
i Jana, szwagrów Rudolfa i Bronisława, rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + w Niemczech Józefa Frohs (od Bronisławy).
środa 26.10.2016 r.

7.00 Za + Helenę Ryszka (od sąsiadów).
18.00 Za + Klarę Tworuszka w kolejną rocznicę śmierci.



czwartek 27.10.2016 r.
7.00 Za + Dorotę Nowak (od znajomych).
18.00 Za + męża Juliana Kras z okazji ziemskich urodzin, córkę Małgosię, ++ rodziców z obu stron i dusze opuszczone.

piątek 28.10.2016 r. – Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
7.00 1)  Do Bożej  Opatrzności,  przez  wstawiennictwo MB Trzykroć Przedziwnej,  z  podziękowaniem za

odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodziny Bednarski.
2) Za + Marię Sosnowską (od brata z rodziną).

18.00 Za + Barbarę Chroboczek, męża Józefa, Łucję Jacek, Stefana Chroboczek i ++ z pokrewieństwa.
sobota 29.10.2016 r.

7.00 Za ++ Annę i Wilhelma Łużyna, + córkę Emilię i ++ z pokrewieństwa.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 60. rocznicy ślubu w intencji Adelajdy i Alfonsa Wesper oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.00 Za+ rodziców Annę i Mieczysława Buczkowskich, ich + córkę Krystynę i wnuczkę Karolinę, ++ dziad

ków Ernestynę i Leopolda Wilk, Annę i Kazimierza Buczkowskich, ++ z rodzin Wilk i Buczkowski
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 30.10.2016 r.XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 30.10.2016 r.
7.00 Za + syna Adama Majer  (od rodziców).
9.00 Za + męża, ojca i dziadka Jana Bukańskiego w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców, brata, teściów oraz

dusze opuszczone.
11.00 Za + ojca i męża Huberta, siostrę i córkę Felicję, + Franciszkę i dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.00 Za ++ rodziców Adelę i Wilhelma Greger, ++ rodziców, teściów, + zięcia Herberta i wnuka Krzysztofa 

oraz ++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 31.10.2016 r.

7.00 Za + Helenę Ryszka (od sąsiadów).
18.0018.00 Za ++ Annę i Teofila Leksza, rodziców z obu stron i ++ braci Serafina i Józefa Leksza.

wtorek 1.11.2016 r. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCHwtorek 1.11.2016 r. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
((kolekta na kapitalny remont kaplicy pogrzebowejkolekta na kapitalny remont kaplicy pogrzebowej))

7.00 Za + Jana Pajkert, ++ rodziców z obu stron, pokrewieństwo i dusze opuszczone.
9.00 Za + męża Jana Ziober z okazji ziemskich urodzin, ++ rodziców Elżbietę i Roberta Kuśka, rodziców

z obu stron, rodzeństwo, teściów Annę i Franciszka Ziober oraz dusze opuszczone.
11.00 Za + żonę Irenę Lasak w 4. rocznicę śmierci,  ++ rodziców Otylię i  Wilhelma Lasak oraz Elżbietę

i Teodora Nosiadek, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
15.00 Nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz.
17.0017.00 Za + Franciszkę Piechniczek, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze czyśćcowe.

środa 2.11.2016 r.środa 2.11.2016 r. – Wspomnienie Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny
((kolekta na kapitalny remont kaplicy pogrzebowejkolekta na kapitalny remont kaplicy pogrzebowej))

7.00 1) Za ++ polecanych w wypominkach.
2) W intencjach polecanych modlitwie Kościoła przez Ojca Świętego Franciszka.

16.30 1) Za ++ polecanych w wypominkach.
2) W intencji własnej.

18.00 1) Za ++ polecanych w wypominkach.
2) W intencjach polecanych modlitwie Kościoła przez Ojca Świętego Franciszka.

czwartek 3.11.2016 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Garbas, ++ rodzeństwo, ++ Emila i Gertrudę Stopa, ich ++ dzieci oraz

++ z pokrewieństwa Garbas, Stopa i Pyrek.
17.15 Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II.
18.00 1) W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. O jedność naszej Parafii, za ro-

dziny, młodzież i dzieci, żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne, o nowe powołania do służby w Kościele.
2) Za + Zofię Goleczko, ++ rodziców i rodzeństwo.

piątek 4.11.2016 r.  – św. Karola Boromeusza, bpa (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 1) Za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

2) Za + Zofię Miś i dusze w czyśćcu cierpiące (od rodziny Belcer).
18.00 Za + Antoniego Urban z okazji ziemskich urodzin.

sobota 5.11.2016 r. (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych) w intencji żyjących i ++ czcicieli NMP.
18.00 1) Za + Alojzego Jucha w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Jucha i Kurpierz.

2) Za + Kazimierza Idzik (od chrześnicy z rodziną).


