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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 08.01.2017 r.NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 08.01.2017 r.
7.00 Za + męża Jana Wasik i + synową Marię Wasik, ++ z pokrewieństwa.
9.00 Za ++ Konrada i Martę Jeszka, ++ z rodziny i pokrewieństwa, dusze opuszczone.
11.00 Za + Annę Mendak (od sąsiadów i znajomych).
17.00 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 50. rocznicy urodzin w intencji Piotra oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
18.00 Koncert kolędowy Kwintetu Blaszanego.

poniedziałek 09.01.2017 r.
7.00 Za + Reinholda Granieczny, ++ rodziców brata Piotra, dziadków i dusze opuszczone.
18.00 Za ++ rodziców Marię i Józefa Pyrczak, brata Antoniego i ++ z pokrewieństwa.

wtorek 10.01.2017 r.
7.00 Za + Bogusława Grudzień (od mieszkańców ul. Świerczewskiego 8).
18.00 Za + Ryszarda Faber (od sąsiadów i znajomych).

środa 11.01.2017 r.
7.00 Za + ojca i dziadka Stanisława w kolejną rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa i dusze potrzebujące

pomocy.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Trzykroć Przedziwnej z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 50. rocznicy urodzin w intencji zięcia
Marka i 18. rocznicy urodzin wnuczki Julii Bilińskiej oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

czwartek 12.01.2017 r.
7.00 Za + żonę Inga Giza w 7. rocznicę śmierci.
18.00 Za + brata Gerarda, ++ rodziców, + siostrę i ++ z pokrewieństwa.

piątek 13.01.2017 r.
7.00 Za + siostrę Łucję Antonik, + jej męża i rodziców z obu stron. 
18.00 Msza Św. zbiorowa i nabożeństwo o jedność naszej parafii. * O błogosławieństwo dla ofiarodawców i po-

magających w pracach na rzecz naszej parafii. * O Bożą opiekę dla proszących nas o modlitwę w Księdze In-
tencji  oraz w Skrzynce Intencji na parafialnej stronie internetowej. * Za Biskupów Gliwickich. * Za tych,
którzy prosili nas o modlitwę. * Za + Leona Kot w kolejną rocznicę śmierci, ++ jego rodziców Józefa
i Genowefę, rodziców Zygfryda i Paulinę, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone. * Za + Michaela
Hibner w 30. dzień po śmierci. * Za + Teresę Stopa w 30. dzień po śmierci. *

sobota 14.01.2017 r. 
7.00 Za + męża, ojca i dziadka Antoniego Daniel w 2. rocznicę śmierci, ++ teściów oraz dziadków z obu

stron.
11.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za otrzy

mane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Teresy
i Augustyna Klimanek oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci z rodzinami.

18.00 W intencji Rodzin odwiedzonych na kolędzie – o Opiekę Bożą w Nowym 2017 Roku.
II NIEDZIELA ZWYKŁA 15.01.2017 r.II NIEDZIELA ZWYKŁA 15.01.2017 r. DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY  DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 

(początek ferii zimowych)(początek ferii zimowych)
((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))

7.00 Za + Zofię Miś w rocznicę ziemskich urodzi oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Krystyny oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
11.00 Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Całujek w 6. rocznicę śmierci i ziemskich urodzin oraz ++ rodzi-

ców i rodzeństwo z obu stron.
17.00 Za + Edytę Stanek w 1. rocznicę śmierci.



poniedziałek 16.01.2017 r.
7.00 Za + Martę Mrozek.
18.00 Za + Karola Bandurskiego (od pracowników FRB Jerzy Bandurski).

wtorek 17.01.2017 r. – św. Antoniego, opata
7.00 Za ++ Gertrudę i Roberta Kowol, ++ z pokrewieństwa. 
18.00 Za + matkę Marię Piper w 100. rocznicę ziemskich urodzin, + ojca Pawła, brata Edwarda i ++ z pokre -

wieństwa. 
środa 18.01.2017 r.

7.00 Za + Agnieszkę i Jerzego Kalemba, Teresę Wycisk, Joannę Rzytki, ich rodziców i ++ z pokrewieństwa.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla Przyjmujących kapliczki MB oraz o życie wieczne
dla Jej zmarłych czcicieli.

czwartek 19.01.2017 r. – św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa
7.00  Za + matkę Jadwigę Michalską w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Wilhelma i ++ z pokrewieństwa.
18.00  Za + Annę Lużyna, ++ rodziców i rodzeństwo.

piątek 20.01.2017 r.
7.00 Za ++ rodziców Salomeę i Alojzego Kostka w kolejną rocznicę śmierci, braci Piotra, Gerarda i Józefa,

+ bratową Zofię, ++ dziadków i pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + Jana Serafin w kolejną rocznicę śmierci. 

sobota 21.01.2017 r. – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy DZIEŃ BABCI
7.00 Za + ojca Józefa Gomółka w kolejną rocznicę śmierci i za + matkę Helenę.
18.00 Za + Agnieszkę Raczyńską, jej męża Władysława, rodziców Joannę i Augustyna Choroba, siostrę Różę,

braci Józefa i Maksymiliana.
III NIEDZIELA ZWYKŁA 22.01.2017 r.III NIEDZIELA ZWYKŁA 22.01.2017 r.  ((kolekta kolędowakolekta kolędowa))

7.00 Za + Augustę Liszka, + męża i ++ dzieci.
9.00 Za + syna Piotra Paprocha, córkę Mirosławę, męża Antoniego, rodziców i teściów oraz ++ z rodziny.
11.00 Za  Babcie  i  Dziadków  z  okazji  ich  święta  –  o  błogosławieństwo dla  żyjących  i  radość  życia

wiecznego dla zmarłych.
17.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 40. rocznicy ślubu w intencji Danuty i Stanisława Nowak oraz o błogosławieństwo
dla całej rodziny.

poniedziałek 23.01.2017 r.
7.00  Za + Karola Sycha, ++ rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze czyśćcowe.
18.00  Za + Marię Sosnowską (od pracowników MOW w Kuźni Raciborskiej).

wtorek 24.01.2017 r. – św. Franciszka Salezego, bpa i dra Kościoła
7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka Przybyła.
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Ryszarda oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
środa 25.01.2017 r. – Święto Nawrócenia św. Pawła

7.00 Za ++ Elżbietę i Pawła Auch.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Eugeniusza Grzeszczuk, + ojca i dziadka Jana Franica, ++ z pokrewieństwa.

czwartek 26.01.2017 r. – świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów
7.00 Za + matkę Elmę Wawersig w kolejną rocznicę śmierci, ojca Maksymiliana, ++ braci Kurta i Rudolfa,

+ siostrę Hildegardę, szwagra Pawła i bratową Teresę. 
18.00 Za + męża Franciszka Lużyna w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo.

piątek 27.01.2017 r. – bł. Jerzego Matulewicza, bpa
7.00  Za + Katarzynę Cichocką w kolejną rocznicę śmierci. 
18.00 Za + męża Ireneusza Małkowskiego z okazji 70. rocznicy ziemskich urodzin, jego ++ rodziców, braci,

teścia Franciszka Rózga, szwagrów i dziadków z rodzin Małkowski i Rózga.
sobota 28.01.2017 r. – św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i dra Kościoła

7.00 Za + Zygmunta Kucharzyka w 30. dzień po śmierci.
18.00 Za + żonę i mamę Wandę Nems w rocznicę ziemskich urodzin, ++ rodziców i teściów.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 29.01.2017 r. IV NIEDZIELA ZWYKŁA 29.01.2017 r. (koniec ferii zimowych)(koniec ferii zimowych)
7.00 Za + Franciszka Jacek w kolejną rocznicę śmierci oraz + żonę Jadwigę.
9.00 Za + Adama Piwowarskiego (od sąsiadów z ul. Bema 5 i przyjaciół).



11.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 30. rocznicy ślubu w intencji Jolanty i Adama Szymczyk oraz o błogosławieństwo
dla rodziny, dla Katarzyny z okazji urodzin oraz wnuków Natana i Alana.

17.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 50. rocznicy urodzin w intencji Marii oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

poniedziałek 30.01.2017 r.
7.00  Za + Marię Sonnek z okazji jej ziemskich urodzin.
18.00  Za + Bernadette Gawlik Winkler (od byłych koleżanek z pracy).

wtorek 31.01.2017 r. –  św. Jana Bosko, prezbitera
7.00  Za ++ Agnieszkę i Franciszka Przybyła w kolejną rocznicę śmierci.
18.00  Za + syna Marka Gorczyńskiego, ++ rodziców i ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

środa 01.02.2017 r.
7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Gerdy oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie w intencji rodziny Grzesik.
czwartek 02.02.2017 r. – Święto Ofiarowania Pańskiego – MB Gromnicznejczwartek 02.02.2017 r. – Święto Ofiarowania Pańskiego – MB Gromnicznej

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO ((zbiórka do skarbonek na potrzeby sióstr klauzurowychzbiórka do skarbonek na potrzeby sióstr klauzurowych))
7.00 Za + Teresę Szczepaniak w rocznicę ziemskich urodzin i kolejną rocznicę śmierci męża Antoniego i du-

sze w czyśćcu cierpiące. 
16.30 Za + Augustynę Wolnik, męża Karola, rodziców z obu stron i dusze opuszczone.
18.00 1) Za + ojca Pawła Kosteczka w kolejną rocznicę śmierci oraz + matkę Hildegardę.

2) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Maryi, Matki Kapłanów z podziękowaniem za kapłanów
w naszej i z naszej parafii i za kleryka, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla
ich posługi oraz o nowe powołania z naszej parafii (od ofiarodawców).

piątek 03.02.2017 r. – św. Błażeja (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 Za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18.00 1) Za + Brunona Gumienny w 1. rocznicę śmierci, ++ jego rodziców Katarzynę i Jana oraz + brata

Tadeusza.
2) Za + matkę Weronikę Ernst w dniu ziemskich urodzin, ojca Jerzego, ++ z pokrewieństwa Ernst
i Grzesik.

sobota 04.02.2017 r. (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 1) Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). W intencji żyjących i ++ czcicieli NMP.

2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji mamy i babci Heleny Cyrulik oraz o błogosł. dla  rodziny.

18.00 1) Za + Łucję Jacek i Emanuela Zgraja, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + męża, ojca i dziadka Edwarda Kocjan, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

V NIEDZIELA ZWYKŁA 05.02.2017 r. V NIEDZIELA ZWYKŁA 05.02.2017 r. ((II kolekta na opałII kolekta na opał))
7.00 (w j. niemieckim) Za ++ Jana i Anastazję Mitrenga, 2. synów Izydora i Bernarda oraz + Martę Mrozek.
9.00 Za + Ryszarda Kaliciak (od działkowców „Tulipan”). 
11.00 Za + matkę Teresę Wichurską-Jarzombek w 2. rocznicę śmierci, ojca Jana Wichurskiego oraz ++ z po-

krewieństwa Komur i Jarzombek.
15.30 Chrzty: Lena Anna Kapusta, Amelia Roksana Kapusta. Roczki.
17.00 Za + mamę i babcię Kunegundę w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Aleksandra, ++ bratanków Adasia

i Karolinę, + Zosię Kijas, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z rodzin Zawada i Smoleń.
poniedziałek 06.02.2017 r. – Piotra Miki i Towarzyszy, męczenników

7.00 Za + Łucję Antonik (od synowej Haliny oraz wnuków Marcina i Karoliny).
18.00 Za + Edwarda Marut, ++ rodziców i dziadków.

wtorek 07.02.2017 r.
7.00 Za + bratową Teresę Urbaniec.
18.00 Za + Stefana Waga, żonę Martę, syna Józefa oraz ++ z pokrewieństwa. 

środa 08.02.2017 r.
7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 40. rocznicy urodzin w intencji syna Piotra oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + Marię Sowa w 1. rocznicę śmierci.



czwartek 09.02.2017 r. 
7.00 Za + ojca Franciszka Jacek w dniu ziemskich urodzin, matkę Jadwigę, siostrę Klarę, szwagra Karola

i ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Rasek, rodzeństwo, dziadków z obu stron, + męża Dietra, siostrę

Gertrudę i szwagra Henryka, ++ z pokrewieństwa Rasek, Goleczko i Wróbel.
piątek 10.02.2017 r. – św. Scholastyki, dziewicy

7.00 Za + Marię Buczek w 1. rocznicę śmierci.
18.00 Za + Adama Piwowarskiego (od sąsiadów z ul. Bema 5 i przyjaciół).

sobota 11.02.2017 r. – NMP z Lourdes sobota 11.02.2017 r. – NMP z Lourdes ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGOŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
7.00 Za ++ Stefanię i Michała Mleczko.
9.00 Za chorych i starszych parafian z Sakramentem Chorych i Błogosławieństwem Lurdzkim.
18.00 Za + wujka Karola Bandurskiego, jego + syna Romana, wnuka Piotra i ++ z pokrewieństwa Bandurski

i Erynkwajt.
VI NIEDZIELA ZWYKŁA 12.02.2017 r.VI NIEDZIELA ZWYKŁA 12.02.2017 r.

7.00 Intencja wolna.
9.00 Za + matkę, teściową, babcię i prababcię Agnieszkę Żurek, męża Eryka oraz ++ z pokrewieństwa.
11.00 Za ++ rodziców Teresą i Stanisława Lazar, ich syna Józefa oraz ++ z pokrewieństwa Lazar, Jezusek

oraz Limmen.
17.00 Za  +  Zofię  Bilińską  w  8.  rocznicę  śmierci,  Antoniego  Bilińskiego  w  9.  rocznicę  śmierci  oraz

++ z rodziny Biliński i Cieślik. 
poniedziałek 13.02.2017 r. 

7.00 Za + matkę Wiktorię Rózga w kolejną rocznicę śmierci, ojca Franciszka, ++ siostry Annę, Hildegardę
i Elżbietę, + brata Franciszka, 3. szwagrów oraz ++ rodziców Pelagię i Augusta Klimanek, + brata
Zygmunta, + Ireneusza Małkowskiego, + Waldemara Gaweł oraz ++ z pokrewieństwa.

18.00 Msza Św. zbiorowa i nabożeństwo 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 tych,
którzy prosili nas o modlitwę. * Za + Janinę Miodek. *  Za + Józefa Gomułka i ++ z pokrewieństwa. *
wtorek 14.02.2017 r. – Święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, bpa – patronów Europy

7.00 Intencja wolna.
18.00 Za ++ teściów Rozalię i Henryka Brulińskich oraz ++ z pokrewieństwa.

środa 15.02.2017 r.
7.00 Za + Łucję Antonik, ++ jej bliskich i krewnych (od Gertrudy).
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + męża, ojca Henryka Nowickiego, ++ rodziców, rodzeństwo, + wnuka Kamila w kolejne rocznice

śmierci oraz dusze potrzebujące pomocy.
czwartek 16.02.2017 r.  

7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 79. rocznicy urodzin w intencji Gerdy oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

18.00 Za + Edeltraudę Wieczorek (od sąsiadów i znajomych).
piątek 17.02.2017 r. 

7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji urodzin w intencji Hildegardy oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

18.00 Za + Stefana Pasieki, ++ rodziców i dusze opuszczone. 
sobota 18.02.2017 r.

7.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za otrzy
mane łaski,  z  prośbą o błogosławieństwo i  zdrowie dla  Przyjmujących kapliczki  MB oraz o życie
wieczne dla Jej zmarłych czcicieli.

18.00 Za  +  matkę  Monikę  Mazurkiewicz  w  kolejną  rocznicę  ziemskich  urodzin,  męża  Seweryna  oraz
++ rodziców i teściów.

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.02.2017 r.VII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.02.2017 r.
((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))

7.00 Intencja wolna.
9.00 Za + Zofię Miś (od działkowców „Tulipan”).
11.00 Za ++ Helenę i Franciszka Porwol i ++ z pokrewieństwa. 
17.00 Za + Agnieszkę Górecki w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa Górecki i Głowacki.


	7.00 Za + ojca Józefa Gomółka w kolejną rocznicę śmierci i za + matkę Helenę.

