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XXXXXXIIII  NNIIEEDDZZIIEELLAA  ZZWWYYKKŁŁAA  66..1111..22001166  rr.. 
7.00 (w j. niemieckim) Za + Ojca Opata Adalberta Kurzeja oraz za Ŝyjących i ++ członków DFK. 
9.00 Za + Kazimierza Łątkowskiego w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów. 
11.00 Za + ojca Kazimierza w kolejną rocznicę śmierci, + matkę Bronisławę, dziadków i ++ z pokrewieństwa. 
15.30 Chrzty: Hanna Maria Fijałkowska, Fabian Metyk. 
17.00 Za + Ŝonę Ernę Prusicki w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, ++ z rodzin 

Prusicki i Janda. 
poniedziałek 7.11.2016 r.  

7.00 Za ++ rodziców Annę i Karola Wilisz, ++ braci i ++ z pokrewieństwa. 
18.00  Za + Ŝonę, matkę i babcię Rozalię Latos w kolejną rocznicę jej śmierci, ++ rodziców Latos, Jezusek, 

++ Jana i Mariannę, zaginionego na wojnie teścia Alojzego, + teściową Anastazję, ++ z rodzeństwa 
i pokrewieństwa z obu stron, ++ sąsiadów i znajomych oraz dusze opuszczone. 

wtorek 8.11.2016 r. 
7.00 Za + Antoniego Majnusz, + Ŝonę Teresę, ++ Jana i Bertę Kostka, syna Wernera, Marię i Franciszka
 Wühl, Elsę Sange, Frenzi Dziadźko, Szarlottę Lippert, Anielę Lokocz, Sylwię Chorowski, 
 ++ z pokrewieństwa. 
18.00 Za + męŜa Antoniego Daniel, ++ rodziców Annę, Agnieszkę i Konrada Jamrozy, dziadków Katarzynę 

i Alberta Daniel, Bertę i Wiktora Jacek, ich ++ rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo i dusze 
opuszczone. 

środa 9.11.2016 r. - Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
7.00 Za + męŜa Wolfganga Warczok w 15. rocznicę śmierci, za ++ rodziców, teściów, 2 braci, szwagra 
 i ++ z pokrewieństwa.  
18.00 Za + Kazimierza Idzik w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ krewnych. 

czwartek 10.11.2016 r.  - św. Leona Wielkiego, pap. i dra Kościoła 
7.00 Za + Sylwię Skorupa (od sąsiadów i znajomych). 
18.00  Za + Bertę Kostka i + męŜa Jana. 

piątek 11.11.2016 r. – św. Marcina z Tours NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
7.00 Za + Zofię Miś i dusze w czyśćcu cierpiące (od Tośka z Ŝoną i rodziną). 
16.00 Do BoŜej Opatrzności, za wstawiennictwem św. Marcina, o pokój i błogosławieństwo dla naszej 

Ojczyzny i Sprawujących władzę. 
18.00 Za + Krystynę Ufniarz w dniu ziemskich urodzin. 

sobota 12.11.2016 r. – św. Jozafata, bpa i męczennika 
7.00 Za + matkę Elmę Wawersig z okazji jej ziemskich urodzin, + ojca Maksymiliana, siostrę Hildegardę, 
 braci Kurta i Rudolfa, szwagra Pawła i bratową Teresę. 
18.00 Za ++ rodziców Pawła i Annę Ogórek, syna Gerharda, zięcia Edmunda i dziadków.  

XXXXXXIIIIII  NNIIEEDDZZIIEELLAA  ZZWWYYKKŁŁAA  1133..1111..22001166  rr..  
DDzziieeńń  SSoolliiddaarrnnoośśccii  zz  KKoośścciioołłeemm  PPrrzzeeśśllaaddoowwaannyymm    

((zzbbiióórrkkaa  ddoo  sskkaarrbboonneekk  nnaa  oorrggaanniizzaaccjjęę  „„KKoośścciióółł  ww  PPoottrrzzeebbiiee””)) 
7.00 Za ++ rodziców Otylię i Kazimierza Rusin. 
9.00 Za + męŜa Józefa Absalon w 25. rocznicę śmierci, ++ jego rodziców, brata, teściów i ++ z pokrewieństwa. 
11.00 Za + męŜa, ojca i dziadka Krzysztofa Gewert w 2. rocznicę śmierci, w kolejną rocznicę ziemskich 

urodzin, za ++ rodziców i teściów i za + brata Leszka. 
17.00 Msza Św. w intencjach zbiorowych o jedność naszej parafii. * O błogosławieństwo dla ofiarodawców i po-

magających w pracach na rzecz naszej parafii. * O BoŜą opiekę dla proszących nas o modlitwę w Księdze Inten-

cji oraz w Skrzynce Intencji na parafialnej stronie internetowej. * O łaski dla biskupów gliwickich. * Za + rodzi-
ców Annę i Karola Wilisz oraz ++ braci. * Za + Joannę Miodek (od Heleny ŚcieŜka). * Za + Joannę Miodek (od 
Marka Bystrzyckiego z rodziną). * Za + Zofię Miś i dusze w czyśćcu cierpiące (od szwagierki ElŜbiety z mę-
Ŝem). * Za + Krystynę Nogły w 5. rocznicę śmierci, jej + męŜa Krystiana i ++ z rodziny Pleskot, ++ znajomych, 



sąsiadów oraz + Annę Kaczmarczyk. * Za + Kazimierza Kamińskiego w kolejną rocznicę śmierci i + Wiktorię 
Oszmian. * Za + Marię Michniacką w 30. dzień po śmierci (od sąsiadów z ul. Świerczewskiego 7 i znajomych). 
* Za + rodziców Annę i Franciszka Wycisk, ++ Franciszkę i Emmanuela Procek, ++ rodzeństwo Jerzego, Łucję, 
Jana, Dorotę, Joannę, Bernarda, pokrewieństwo z obu stron i dusze opuszczone. * Za + GraŜynę Skórka (od 
siostry z Lipnicy). * Za ++ rodziców Władysławę i Władysława Kucharskich, + męŜa Jerzego, brata Tadeusza, 
++ z rodzin Kucharskich i Draczyńskich oraz dusze opuszczone. *  

poniedziałek 14.11.2016 r. 
7.00 Za + Eugeniusza Szwalskiego (od sąsiadów z ul. Bema 7). 
18.00  Za + Czesława Klinieckiego (od sąsiadów i znajomych). 

wtorek 15.11.2016 r.  
7.00 Za + Hildegardę Przybyła w 19. rocznicę śmierci, + męŜa Adolfa, zięcia Adama, ++ rodziców z obu
 stron i ++ z pokrewieństwa. 
18.00 Za + Ernesta Borszcz. 

środa 16.11.2016 r. - NMP Ostrobramskiej 
7.00 Za ++ szwagra i szwagierkę Franciszka i Leontynę Grzeszczuk oraz ++ z pokrewieństwa. 
18.00 Za + Jana Dziułka (od sąsiadów i znajomych). 

czwartek 17.11.2016 r. – św. ElŜbiety Węgierskiej, zakonnicy 
7.00  Za ++ Karola i Weronikę Mrozek, synów Pawła, Jana i Karola, + córkę Marię. 
18.00 Za + Jana Kostka i + Ŝonę Bertę. 

 piątek 18.11.2016 r. – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 
7.00 Do BoŜej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki BoŜej Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za
 otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla Przyjmujących kapliczki Matki BoŜej oraz 
 o radość Ŝycia wiecznego dla Jej ++ czcicieli. 
18.00 Za + Adelajdę Zgraja w 1. rocznicę śmierci. 

sobota 19.11.2016 r. – bł. Salomei, zakonnicy 
7.00 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie 
 z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Anny. 
18.00 Za + Józefa Szczukiewicz, ++ rodziców i braci.  

XXXXXXIIVV  NNIIEEDDZZIIEELLAA  ZZWWYYKKŁŁAA  2200..1111..22001166  --  UUrroocczzyyssttoośśćć  JJeezzuussaa  CChhrryyssttuussaa,,  KKrróóllaa  WWsszzeecchhśśwwiiaattaa  
((kkoolleekkttaa  nnaa  ooppaałł)) 

7.00 Za + matkę Jadwigę Jacek w kolejną rocznicę śmierci, ojca Franciszka, siostrę Klarę, szwagra Karola 
i ++ z pokrewieństwa. 

9.00 Za + matkę Marię Ernst w kolejną rocznicę śmierci, ojca Rudolfa, ++ dziadków i 
dusze opuszczone. 

11.00 W intencji posługujących podczas liturgii – szafarzy, ministrantów, chóru parafialnego i scholi. 
17.00 Do BoŜej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki BoŜej, z podziękowaniem za odebrane łaski, 

z prośbą o dalsze błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie w intencji Krzysztofa oraz o błogosła-
wieństwo dla całej rodziny. 

poniedziałek 21.11.2016 r. – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 
7.00 Za + Urszulę Klose, + Helmuta Heiny, ++ z rodzin Klose i Szafarczyk. 
18.00 1) Za + ks. prob. Józefa Hanuska w 20. rocznicę śmierci. 
 2) Za + Leszka Til w 1. rocznicę śmierci. 

 wtorek 22.11.2016 r. – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 
7.00 Za + mamę i babcię Waleskę Andrzejak w 4. rocznicę śmierci. 
18.00 Do BoŜej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej z podziękowaniem za 

odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie, o wiarę, nadzieję i miłość w intencji 
mamy, dzieci, zięciów i wnuków z rodziny Przybyła. 

środa 23.11.2016 r. 
7.00 Za + GraŜynę Skórka (od brata Ryszarda z rodziną). 
18.00 Za + Edwarda Zawisz w 1. rocznicę śmierci. 

 czwartek 24.11.2016 r. 
7.00 Za + ks. proboszcza Stanisława Niesporka. 
18.00 Za + matkę Gertrudę Waluga w kolejną rocznicę śmierci, ojca Herberta, teścia Eduarda Marek, 

++ z pokrewieństwa. 
piątek 25.11.2016 r. 

7.00 Za + ojca Karola Baron w rocznicę ziemskich urodzin. 
18.00 Za + o. opata Adalberta Kurzeja w dniu ziemskich urodzin. 



sobota 26.11.2016 r. 
7.00 Za + Marię Bartoszek, jej rodziców, rodzeństwo i dusze opuszczone. 
18.00 Za + Tadeusza Dziembowskiego w 1. rocznicę śmierci, ++ z rodziny.  

II  NNIIEEDDZZIIEELLAA  AADDWWEENNTTUU  2277..1111..22001166  rr.. 
7.00 Za + syna Adama Majer (od rodziców). 
9.00 Za + męŜa Józefa Telma w 10. rocznicę śmierci, + syna Adama. 
11.00 Za + Henryka Świącik, + szwagierkę Katarzynę, ++ dziadków z obu stron, ++ z rodzin Świącik, Zawada 

i dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.00 Za ++ rodziców Hildegardę i Ernesta Krzoska, ++ teściów Jana i Antonię Jankowskich, ++ z rodziny. 

poniedziałek 28.11.2016 r. 
7.00 Za + Gerarda Pachwald. 
17.30  Za poległego Jana Goleczko, + Ŝonę Annę, poległego syna Pawła, ++ dzieci i ++ pokrewieństwo. 

wtorek 29.11.2016 r. 
7.00 Za + Alicję Kotalę (od koleŜanek i znajomych córki Aldony). 
17.30 Za + Ewę Dziudziek, ++ rodziców i teściów. 

środa 30.11.2016 r. – Święto św. Andrzeja, Apostoła 
7.00  Za ++ rodziców Hildegardę i Adolfa Przybyła, teściów Klarę i Alojzego Knura, dziadków z obu stron, 
 ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.30 Za + męŜa, ojca i dziadka Stanisława Kordys w 8. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i krewnych. 

czwartek 1.12.2016 r. (pierwszy czwartek miesiąca) 
7.00 Za + męŜa i ojca Johanna Janosch, ++ rodziców, rodzeństwo, teściów, rodzeństwo, pokrewieństwo oraz 
 dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.30  1) W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Za rodziny naszej Parafii, dzieci 

i młodzieŜ, za Ŝyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do słuŜby w Kościele. 
 2) Za + Ryszarda Faber (od kolegi Eugeniusza). 

 piątek 2.12.2016 r. (pierwszy piątek miesiąca) 
7.00 1) Za ++ i Ŝyjących czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
 2) Za + Antoniego Krywus, ++ rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.30 Za + Ŝonę GraŜynę w kolejną rocznicę śmierci (od męŜa Adama i dzieci z rodzinami). 

sobota 3.12.2016 r. - św. Franciszka Ksawerego, kapłana (pierwszy sobota miesiąca) 
8.00 1) Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic róŜańcowych) w intencji Ŝyjących i ++ czcicieli NMP. 
18.00 1) Za + Franciszka Kochmańskiego. 
 2) Za + ojca Ottomara Hellebrandt, + matkę Hildegardę, ++ teściów Genowefę i Władysława Gruchała, 
 + Łukasza Śliwińskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

IIII  NNIIEEDDZZIIEELLAA  AADDWWEENNTTUU  44..1122..22001166  rr..  ((zzbbiióórrkkaa  ddoo  sskkaarrbboonneekk  nnaa  ppoommoocc  KKoośścciioołłoowwii  nnaa  WWsscchhooddzziiee)) 
7.00 (w j. niemieckim) Za ++ Małgorzatę i Waltera Rasek, ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Jana Piper 

i dusze opuszczone. 
9.00 W intencji Ŝyjących i ++ Górników i ich rodzin. 
11.00 Za + Ŝonę, mamę i babcię Krystynę Hołubiec w kolejną rocznicę śmierci, aby za wstawiennictwem 

Najświętszej Maryi Panny, Miłosierny Bóg obdarzył ją Królestwem Niebieskim. 
15.30 Chrzty i Roczki: Antonina Natalia Gajewska. 
17.00 Za + męŜa Marcina Widuch w 2. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Anielę i Leona. 

poniedziałek 5.12.2016 r.  
7.00 Za + matkę Hildegardę Kosteczko w 2. rocznicę śmierci oraz + ojca Pawła. 
17.30 Za + Leona Ramuś, ++ rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

wtorek 6.12.2016 r. 
7.00 Za ++ Adolfa i Helenę Ogórek, Alojzego i Annę Klinik, braci Piotra i Lothara, szwagra Henryka 
 i ciocię Katarzynę. 
17.30 Za + matkę Krystynę Wolnik w 13. rocznicę śmierci. 

środa 7.12.2016 r. - św. AmbroŜego, bpa i dra Kościoła 
7.00  Za + męŜa, ojca i dziadka Erwina, + syna, brata, wujka Huberta, ++ z rodzin Adam i Czogała i dusze
 w czyśćcu cierpiące. 
17.30 Za + Gintra Porombka w kolejną rocznicę śmierci, syna Artura i ++ z pokrewieństwa.  
cczzwwaarrtteekk  88..1122..22001166  rr..  UURROOCCZZYYSSTTOOŚŚĆĆ  NNIIEEPPOOKKAALLAANNEEGGOO  PPOOCCZZĘĘCCIIAA  NNMMPP  ((kkoolleekkttaa  ddllaa  ddzziieeccii  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh)) 
7.00 Do BoŜej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki BoŜej Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za
 odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w intencji Edmunda Grzesika i Tomasza
 Tiszbierka z okazji 25. rocznicy posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Św. 



17.30 W intencji Dzieci Maryi, ich rodziców i najbliŜszych. 
piątek 9.12.2016 r. 

7.00 Za + Wincentę Szwalską, jej męŜa Eugeniusza (od sąsiadów z ul. Bema 7). 
17.30 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro-

wie z okazji 30. rocznicy urodzin w intencji wnuczki Anny oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny. 
sobota 10.12.2016 r. - NMP Loretańskiej 

8.00 Za + syna Adama Majer (od rodziców). 
18.00 Za + ojca Aleksandra Janowskiego, jego Ŝonę Irenę, ++ z rodzin Janowski i Bartoń.  

  

IIIIII  NNIIEEDDZZIIEELLAA  AADDWWEENNTTUU  1111..1122..22001166  rr..  
((kkoolleekkttaa  nnaa  sszzcczzeeggóóllnnee  iinnwweessttyyccjjee  ppaarraaffiiaallnnee  ––  rreennoowwaaccjjęę  ggłłóówwnneeggoo  oołłttaarrzzaa)) 

7.00 Za + Teresę Kalinowską (od sąsiadów i znajomych). 
9.00 Do BoŜego Miłosierdzia, przez wstawiennictwo Matki BoŜej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem 

za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodziny Twardawa oraz 
+ córkę Mariolę, rodziców z obu stron, + Pawła ŁuŜyna, kuzynkę Ernę i poległych na wojnie. 

11.00 Za + Romana Stasiowskiego (od działkowiczów Tulipan).  
17.00 Za + Wandę Nems (od sąsiadów z bloku). 

poniedziałek 12.12.2016 r. - NMP z Guadalupe 
7.00 Za ++ rodziców, teściów i dziadków Jana i Cecylię, ++ z rodzin Pisarczyk, Sarek, Stępień i dusze opuszczone. 
17.30 Za + Ryszarda Warcok, Ŝonę Magdalenę, ++ z pokrewieństwa Warcok i Mitrenga, + Józefa Grzesik, Ŝonę 

Ernestynę i + syna Henryka, ++ Jerzego i Ettenetię Kuska, + Janinę Mrowiec oraz dusze czyśćcowe. 
wtorek 13.12.2016 r. - św. Łucji, dziewicy i meczennicy 

7.00 Za + Piotra Granieczny w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, brata Reinholda i dusze opuszczone. 
17.30 Msza Św. w intencjach zbiorowych i naboŜeństwo o jedność naszej parafii. * O błogosławieństwo 

dla ofiarodawców i pomagających w pracach na rzecz naszej parafii. * O BoŜą opiekę dla proszących 
nas o modlitwę w Księdze Intencji oraz Skrzynce Intencji na parafialnej stronie internetowej. * O błogo-
sławieństwo dla biskupów gliwickich. * Za + Ŝonę Krystynę Januszkiewicz w kolejną rocznicę śmierci, 
++ jej rodziców Emmę i Herberta, teściów Barbarę i Jana, + ojczyma Tomasza, wujka ks. Gerarda Ka-
łuŜę, ++ z pokrewieństwa oraz ++ ojców i braci Zakonu Paulinów. * Za ++ rodziców Joannę, Wojcie-
cha, Alfreda oraz ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone. * Za + Joannę Miodek (od Krzysztofa 
ŚcieŜka z Oczkowa). * Za + Zofię Miś i dusze w czyśćcu cierpiące (od siostry Józefy z rodziną). 
* Za ++ rodziców Wiktora i Emilę oraz Anielę, ++ teściów Karola i Bertę, ++ z rodziny oraz dusze 
oczekujące naszej pomocy. * Za + Krzysztofa Foksowicza. * Za + GraŜynę Skórka (od brata 
z Lipnicy). * 

środa 14.12.2016 r. - św. Jana od KrzyŜa, kapłana i dra Kościoła 
7.00 Za + matkę Łucję Badowską-Tkocz w dniu ziemskich urodzin, + ojca Zygmunta (od synów z rodzinami). 
17.30 Za + mamę Adelajdę Grzesik, męŜa, dwie córki, zięcia Wiktora i ojca Eryka. 

czwartek 15.12.2016 r. 
7.00 Do BoŜego Miłosierdzia o radość Ŝycia wiecznego dla za + Małgorzaty Rasek (od znajomej). 
17.30  Za + Marię i Jerzego Pandel, szwagrów Piotra i Franciszka, ++ z pokrewieństwa Pandel i Hadasik, 

+ Eufrozynę i Piotra Jaworskich, + ks. Tadeusza Kasprzyka i dusze czyśćcowe. 
piątek 16.12.2016 r. 

7.00 Za + Marię Buława. 
17.30 Za + Jerzego Wajda. 

sobota 17.12.2016 r. 
8.00 W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin. 
18.00 Za + matkę Helenę Gomółka w kolejną rocznicę ziemskich urodzin oraz + ojca Józefa.  

  

IIVV  NNIIEEDDZZIIEELLAA  AADDWWEENNTTUU  1188..1122..22001166  rr..   
7.00 Za + matkę Józefę Janik z okazji 15. rocznicy śmierci, ojca Władysława w kolejną rocznicę śmierci, 

syna Emila oraz ++ z pokrewieństwa Janik, Mola i Pietrzak. 
9.00 Do BoŜej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki BoŜej Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za

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

11.00 Za + Józefa Śliwińskiego, Jadwigę i Leona Goleczko, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.  
17.00 Za ++ rodziców Katarzynę i Marcina Antonik, 3. ++ synów, synową Helenę, szwagra Stefana,
 poległych na wojnie oraz spoczywających na obcej ziemi. 


