cena: ofiara

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

I NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 31.12.2017 r.
ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

ostatni dzień roku kalendarzowego
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 45. rocznicy ślubu w intencji Anny i Adama Gurgul oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
9.00 Za ++ Eugeniusza Rau, Alinę i Leonarda Radziszewskich, Krzysztofa Cieślaka oraz dusze opuszczone.
11.00 Za ++ Józefa i Marię Poteralskich, Ewę Kania, ++ Gerarda i Teresę Fulneczek.
16.15 Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego 2017.
17.00 1) Msza Św. dziękczynna na zakończenie roku kalendarzowego w intencji Parafian.
2) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w intencji Nastazji oraz o błogosł. dla jej rodziców.

poniedziałek 1.01.2018 r. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
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Światowy Dzień Modlitwy o Pokój; pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego
Za + ks. Proboszcza Józefa Hanuska.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 61. rocznicy urodzin w intencji Adama Sowy.
Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Sowa (od najbliższej rodziny).
Za ++ teściów Augustyna Markiefka, żonę Marię Markiefka, ++ z rodzin Markiefka i Michalski oraz
dusze opuszczone.
wtorek 2.01.2018 r.
Za + Grażynę Skórka (od brata Ryszarda).
Za + Julię Sablik (od sąsiadów).
środa 3.01.2018 r.
Za + Stanisława Sowa (od koleżanek i kolegów z Wydziału Obróbki i Montażu FO Rafamet).
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Za + Gertrudę Skorupa, męża Jana oraz wnuka Tomasa.
czwartek 4.01.2018 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
Za + Teresę Bratkowską (od pacjentów i personelu Stacji Dializ w Raciborzu).
W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Za rodziny naszej Parafii, dzieci
i młodzież, żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do służby w Kościele.
piątek 5.01.2018 r. (pierwszy piątek miesiąca)
W intencji żyjących i ++ czcicieli NSPJ.
Za + męża, ojca i dziadka Eugeniusza Grzeszczuk w 7. rocznicę śmierci, ++ Jana Franicę oraz Sabinę
i Bolesława Kołtun.

SOBOTA 6.01.2018 r. – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (kolekta na Misje)
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Za + Ewarysta Głowackiego w kolejną rocznicę śmierci, ++ pokrewieństwo Głowacki i Górecki.
Za + matkę Anielę Serafin w dniu ziemskich urodzin.
Za + Mieczysławę Kriwienok w 6. rocznicę śmierci.
Koncert XI Kuźniańskie Kolędowanie.
W intencji Rodzin odwiedzonych na kolędzie – o Opiekę Bożą w Nowym 2018 Roku.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 7.01.2018 r.

Intencja wolna.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 75. rocznicy urodzin w intencji Karola oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
11.00 Chrzest: Jonatan Alexander Rowein. Roczki.

17.00 Za + Herberta Wawroszek w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin Wawroszek, Gawron,
++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 8.01.2018 r.
7.00 Za + męża Jana Wasik, + synową Marię Wasik, dwóch braci, córkę i dwóch synów, dusze opuszczone.
18.00 Za + Konrada i Martę Jeszka, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
wtorek 9.01.2018 r.
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 45. rocznicy ślubu w intencji Krystyny i Jerzego oraz o błogosł. dla rodziny.
18.00 Za ++ Edytę i Henryka Stanek, ojca Maksymiliana Wiesner i dziadków z obu stron.
środa 10.01.2018 r.
7.00 Za + wnuka Norberta Przybyła w 4. rocznicę śmierci, ojca Jerzego, ++ rodziców Waleskę i Franciszka
Przybyła, synów, córkę Małgorzatę, ++ 2. synowe i 2. zięciów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + matkę Jadwigę Madecką w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Ryszarda.
czwartek 11.01.2018 r.
7.00 Za + Gertrudę Daniel (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za + Teresę Bratkowską (od sąsiadów i znajomych).
piątek 12.01.2018 r.
7.00 Za + Reinholda Granieczny w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, brata Piotra oraz dusze op.
18.00 Za + brata Gerarda Stanek, ++ rodziców, + siostrę Stefanię, ++ szwagrów oraz ++ z pokrewieństwa.
sobota 13.01.2018 r.
7.00 Za + ojca Stanisława w kolejną rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 1) W intencji Rodzin odwiedzonych na kolędzie – o Opiekę Bożą w Nowym 2018 Roku.
2) 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 ++ Marię i Józefa Szyra, + Ernsta Pannek, ++ ojców, ++ Ericha, Helenę,
Lucjana Szyra, Bertę i Józefa Banasz, ++ z pokrewieństwa Pannek, Szyra, Perenz, Wyrobczyk, Banasz oraz
dusze opuszczone. * Za + ojca i dziadka Leona Kot w kolejną rocznicę śmierci, + matkę Teresę Ernst, Jerzego
Ernst, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa. * Za + Teresę Kluska (od Stanisława z rodziną z Wielunia). *
Za + Jolantę Sablik (od rodziny Herma). * Za + Rudolfa Michalski w 30. dzień po śmierci. * O błogosławieństwo dla Marcina i Wiktorii. * Za ++ z rodzin Pisarek i Gorzola. *
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II NIEDZIELA ZWYKŁA 14.01.2018 r. DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY
(kolekta na szczególne inwestycje parafialne – malowanie kościoła )

Za + Augustę Liszka, męża Augustyna, ++ dzieci, + wnuczkę, ++ z rodzin Liszka i Kurzeja.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Ryszarda Chybowskiego oraz o błogosławieństwo
dla rodziny, ++ rodziców Władysława i Stefanię.
Za + Zofię Bandurską (od pracowników FRB Jerzy Bandurski).
Za + żonę Ingę Giza w kolejną rocznicę śmierci.
poniedziałek 15.01.2018 r.
Za + męża, ojca i dziadka Antoniego Daniel, matkę Gertrudę, dziadków, teściów i dusze opuszczone.
Za + Karola Gabriel, żonę Elfrydę, ++ z rodzin Gabriel i Sabasz oraz dusze opuszczone.
wtorek 16.01.2018 r.
Za + Martę Mrozek.
Za ++ Pawła i Elżbietę Auch.
środa 17.01.2018 r. – św. Antoniego, opata
Za + Helenę Grabowski w 1. rocznicę śmierci, + męża Antoniego.
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo dla dzieci.
czwartek 18.01.2018 r.
Za + Annę Lużyna w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo.
Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla Przyjmujących kapliczki MB oraz o życie wieczne
dla Jej zmarłych czcicieli.

piątek 19.01.2018 r.
7.00 Za ++ Marię i Pawła Dyrbuś, ++ siostry, szwagrów, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
18.00 Za + ojca Jana w kolejną rocznicę śmierci.
sobota 20.01.2018 r.
7.00 Za + syna i brata Jerzego Stroka w 1. rocznicę śmierci.
18.00 W intencji Rodzin odwiedzonych na kolędzie – o Opiekę Bożą w Nowym 2018 Roku.
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III NIEDZIELA ZWYKŁA 21.01.2018 r. (kolekta kolędowa) DZIEŃ BABCI

Za + Agnieszkę Raczyńską, jej męża Władysława, ++ rodziców Joannę i Augustyna Choroba, siostrę
Różę oraz braci Józefa i Maksymiliana.
Za + syna Piotra Paprocha w 25. rocznicę śmierci, córkę Mirosławę, męża Antoniego, rodziców,
teściów, szwagrów Michała i Leszka, Agnes i Eryka Żurek, ++ z pokrewieństwa i za dusze opuszczone.
Za Babcie i Dziadków z okazji ich święta – o błogosławieństwo dla żyjących i radość życia
wiecznego dla zmarłych.
Za + Daniela Nowickiego w dniu ziemskich urodzin.
poniedziałek 22.01.2018 r. DZIEŃ DZIADKA
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 85. rocznicy urodzin w intencji Franciszka oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
Za + Julię Sablik z okazji rocznicy ziemskich urodzin, + syna Ryszarda, ++ rodziców i teściów,
++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
wtorek 23.01.2018 r. – św. Franciszka Salezego, bpa i dra Kościoła
Za + Ingridę Waga w 1. rocznicę śmierci.
Za + Marię Wühl i męża Franciszka.
środa 24.01.2018 r.
Za + Karola Sycha, ++ jego rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Za ++ rodziców Salomeę i Alojzego Kostka, w kolejną rocznicę śmierci, braci Piotra, Gerarda i Józefa,
bratową Zofię, ++ dziadków i pokrewieństwo z obu stron i dusze opuszczone.
czwartek 25.01.2018 r. – Święto Nawrócenia św. Pawła
Za + ojca Józefa Gomółka w kolejną rocznicę śmierci, + matkę Helenę.
Za + Zofię Bandurską (od pracowników FRB Jerzy Bandurski).
piątek 26.01.2018 r. – świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów
Za + matkę Elmę Wawersig w rocznicę śmierci, ojca Maksymiliana, siostrę Hildegardę, szwagra Pawła,
braci Kurta i Rudolfa, bratową Teresę i dusze opuszczone.
Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodziny Grzesik oraz
o błogosławieństwo dla dzieci i wnuków.
sobota 27.01.2018 r. – bł. Jerzego Matulewicza
Za ++ Agnieszkę i Jerzego Kalemba, + Teresę Wycisk, Joannę Rzytki, ich rodziców, ++ z pokrewieństwa.
Za + Katarzynę Cichocką w kolejną rocznicę śmierci.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 28.01.2018 r.

7.00 Za + Franciszka Jacek w kolejną rocznicę śmierci oraz + żonę Jadwigę.
9.00 Za + męża Franciszka Lużyna, w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo.
11.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 40. rocznicy urodzin w intencji Marcina Małeckiego.
2) Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Gizeli
Twardawa oraz ++ córkę Mariolę w 31. rocznicę śmierci.
17.00 Za + Zofię Bilińską w 9. rocznicę śmierci, + Antoniego Bilińskiego w 10. rocznicę śmierci, + Marię
Świednicką, ++ z rodzin Biliński i Cieślik.
poniedziałek 29.01.2018 r.
7.00 Za + Marię Sonnek z okazji ziemskich urodzin, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
18.00 Za + syna Marka Górczyńskiego w kolejną rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 30.01.2018 r.
7.00 Za + Agnieszkę i Franciszka Przybyła w kolejną rocznicę śmierci.
18.00 Za + mamę i babcię Kunegundę w kolejną rocznicę śmierci, ojca Aleksandra, bratanków i dziadków
z obu stron i ++ z rodzin Zawada, Smoleń, Gąsior i Rapacz.

środa 31.01.2018 r. – św. Jana Bosko, prezbitera
7.00 Intencja wolna.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + Augustynę i Karola Wolnik, Juliannę i Antoniego Wolnik i dusze opuszczone.
czwartek 1.02.2018 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 Za + Władysława Prządkiewicza w 2 rocznicę śmierci, za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron. Of zł
18.00 W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Za rodziny naszej Parafii, dzieci
i młodzież, żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do służby w Kościele.
piątek 2.02.2018 r. – Święto Ofiarowania Pańskiego – MB Gromnicznej
DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO (zbiórka do skarbonek na potrzeby sióstr klauzurowych)
klauzurowych)
7.00 Za + ojca Pawła Kosteczka w rocznicę śmierci, matkę Hildegardę, ++ z pokrewieństwa i dusze op.
16.30 Za + Teresę Szczepaniak w rocznicę ziemskich urodzin i + Antoniego Szczepaniak w kolejną rocznicę
śmierci oraz dusze opuszczone.
18.00 Za + Mariana Czech w 1. rocznicę śmierci.
sobota 3.02.2018 r. - św. Błażeja (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). W intencji żyjących i ++ czcicieli NMP.
18.00 Za + męża Brunona Gumiennego w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców i brata oraz ++ z rodziny
Maruszczak.

V NIEDZIELA ZWYKŁA 4.02.2018 r. (II kolekta na opał)

7.00 (w j. niemieckim) Intencja wolna.
9.00 Za + Łucję Jacek, + Emmanuela Zgraja, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
11.00 Za + Wilhelma Jarząbek w 1. rocznicę śmierci oraz matkę Teresę i ojca Jana w kolejne rocznice
śmierci.
15.30 Chrzty: Magdalena Anna Milczarska i Roczki.
17.00 Za + matkę Weronikę Ernst w dniu ziemskich urodzin, + ojca Jerzego, ++ z pokrewieństwa Ernst
i Grzesik.
poniedziałek 5.02.2018 r.
7.00 Za ++ Jana i Anastazję Mitrenga, ++ 2. synów Izydora i Bernarda, + Martę Mrozek.
18.00 Za + Julię Sablik (od sąsiadów).
wtorek 6.02.2018 r.
7.00 Za matkę Marię Sowa w 2. rocznicę śmierci i + brata Stanisława.
18.00 Za + Edwarda Marut w 15. rocznicę śmierci, ++ rodziców i dziadków.
środa 7.02.2018 r.
7.00 Za + Stefana Waga, + żonę Martę, syna Józefa i dusze opuszczone.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + Pawła Bugiel i żonę Klarę.
czwartek 8.02.2018 r.
7.00 Za + mamę Urszulę Jordan w koleją rocznicę ziemskich urodzin.
18.00 Za + Stefanię Mleczko i męża Michała.
piątek 9.02.2018 r.
7.00 Za + ojca Franciszka Jacek w dniu ziemskich urodzin, + matkę Jadwigę, siostrę Klarę, szwagra Karola
oraz ++ z pokrewieństwa.
18.00 W intencji p. organistki Bernardy Chroboczek z okazji 40. rocznicy posługi w parafii.
sobota 10.02.2018 r. - św. Scholastyki
7.00 Za + żonę, matkę, babcię i prababcię Marię Buczek w drugą rocznicę śmierci.
18.00 Za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Rasek, rodzeństwo i dziadków z obu stron, + siostrę Gertrudę
i szwagra Henryka, ++ z rodzin Rasek i Goleczko.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 11.02.2018 r. NMP z Lourdes ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
40-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu
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Za + Kazimierza Gręblewskiego w 1. rocznicę śmierci oraz jego żonę Mariannę.
Za chorych i starszych parafian z Sakramentem Chorych i Błogosławieństwem Lurdzkim.
O błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny oraz o życie wieczne dla ++ męża Krzysztofa.
Za + męża, ojca i dziadka Edwarda Kocjan, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

