cena: ofiara

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

poniedziałek 12.02.2018 r.
7.00 Za + ks. Rudolfa Zielasko, + Urszulę i Antoniego Zielasko, ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za + Stefana Pasiekę, ++ rodziców i dusze opuszczone.
wtorek 13.02.2018 r.
7.00 Za + matkę Wiktorię Rózga w kolejną rocznicę śmierci, ojca Franciszka, brata Franciszka, ++ 3. siostry, 3. szwagrów, dziadków z obydwu stron, rodziców Pelagię i Augusta Klimanek, + brata Zygmunta,
++ 2. szwagrów, + Ireneusza Małkowskiego, Waldemara Gaweł oraz ++ z pokrewieństwa.
18.00 Msza Św. zbiorowa 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 + Julię Sablik (od rodzeństwa). * Za ++ rodziców Teresę i Stanisława Lazar w kolejne
rocznice śmierci. * Za + Marię Kamyk w 30. dzień po śmierci. * O błogosławieństwo dla Marcina i Wiktorii.
* Za ++ i żyjących z rodziny Pisarek i Gorzolla. *

środa 14.02.2018 r. – Środa Popielcowa (ofiara do skarbonek na potrzeby misjonarzy)

7.00 Za ++ spoczywających na naszym cmentarzu.
9.00 Za + Annę Goliasz w 1. rocznicę śmierci, męża Eryka, córkę Brygidę i dusze opuszczone.
16.30 Za + męża Józefa Długosz, ++ rodziców Adolfa i Małgorzatę Potyka, ++ dziadków Potyka i Grieger,
brata Stefana i dusze opuszczone.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + Antoniego Zawadzkiego w 15. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron.
czwartek po Popielcu 15.02.2018 r.
7.00 Za + siostrę zakonną Faustynę Choroba, ++ rodziców Augustyna i Franciszkę, rodzeństwo, + ks. Józefa
Hanuska, ++ siostry zakonne, + Marię Sonnek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30 Droga krzyżowa dla dzieci.
18.00 Za + męża, ojca, Henryka Nowickiego w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, wnuka Kamila,
rodzeństwo.
piątek po Popielcu 16.02.2018 r.
7.00 Za + Krystynę Ufniarz w kolejną rocznicę śmierci.
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
18.00 Za + Teresę Jakubiec, męża Edwarda, ++ z rodzin Gabriel i Jakubiec.
sobota po Popielcu 17.02.2018 r.
7.00 Za + matkę Monikę Mazurkiewicz w dniu ziemskich urodzin, ojca Seweryna i ++ z pokrewieństwa
z obu stron.
18.00 Za + Wandę Nems, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.
7.00

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18.02.2018 r.

Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o błogosł. i zdrowie dla Przyjmujących kapliczki MB oraz o życie wieczne dla Jej ++ czcicieli.
9.00 Za + Stanisława Sowa (od działkowiczów „Tulipan”).
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 100. rocznicy urodzin w intencji Jadwigi Krybus oraz o błogosł. dla rodziny.
17.00 Za + Agnieszkę Górecki w dniu ziemskich urodzin i kolejną rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa
Górecki i Głowacki.
poniedziałek 19.02.2018 r.
7.00 Za + Władysławę Jędrzejczak w 30. dzień po śmierci.
18.00 Za ++ rodziców Józefa i Józefę Głazik oraz ++ dziadków z obu stron.
wtorek 20.02.2018 r.
7.00 Za + Leona Kot w dniu ziemskich urodzin, + żonę Teresę.

18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Macieja Pańczuk oraz o błogosł. dla rodziny.
środa 21.02.2018 r.
7.00 Za + Gerarda Kostka w 5. rocznicę śmierci, ++ rodziców, braci Piotra i Józefa, bratową Zofię, ++ z po
krewieństwa i dusze opuszczone.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + ojca Eryka Pchałek w dniu ziemskich urodzin.
czwartek 22.02.2018 r. – Święto Katedry Św. Piotra Apostoła
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 65. rocznicy urodzin w intencji Ernesta oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
16.30 Droga krzyżowa dla dzieci.
18.00 Za + Zofię i Ernesta Borszcz i ++ z pokrewieństwa.
piątek 23.02.2018 r.
7.00 Za + Dorotę Nowak, ++ rodziców Agnieszkę i Jerzego Kuzubek.
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
18.00 Za + matkę Hildegardę Hellebrandt, + ojca Ottomara, + Łukasza Śliwińskiego, ++ rodziców z obu stron
i ++ z pokrewieństwa.
sobota 24.02.2018 r.
7.00 Za ++ rodziców Irenę i Antoniego Zgraja, ++ z rodzin Zgraja i Majnusz, dusze opuszczone.
18.00 Za ++ braci Mariana i Józefa Depta, + matkę Anielę i ++ z rodziny.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25.02.2018 r.

7.00 Za + męża Hermana Grzybek w kolejną rocznicę śmierci.
9.00 Za ++ rodziców Stanisława i Genowefę Mirek, ++ dziadków z obu stron i ++ pokrewieństwo.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Jessici oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
17.00 Za + męża i ojca Romualda Kilian w 4. rocznicę śmierci oraz ++ jego rodziców Lucynę i Józefa.
poniedziałek 26.02.2018 r.
7.00 Za + Zofię Janik z okazji ziemskich urodzin i rocznicy śmierci, ++ z pokrewieństwa Palica.
18.00 Za + Teresę Majnusz, + męża Antoniego, ++ dziadków z obu stron, + Bertę Kostka, męża Jana, syna
Wernera, ++ z pokrewieństwa.
wtorek 27.02.2018 r.
7.00 Za + Witolda Duda (od rodziny Domitrów z Limanowej).
18.00 Za + Adelajdę Kudla (od znajomych).
środa 28.02.2018 r.
7.00 Za + Kazimierę Sołtys w 30. dzień po śmierci.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + mamę Teresę Kluska z okazji 75. ziemskich urodzin (od synów i wnuczki).
czwartek 1.03.2018 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 Za + Łucję Michna w rocznicę ziemskich urodzin (od córki, synów i wnuczków).
16.30 Droga krzyżowa dla dzieci.
17.15 Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II.
18.00 1) 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.
2) Intencja wolna.
piątek 2.03.2018 r. (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 Za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
18.00 1) Za + ojca Jerzego Ernst w kolejną rocznicę śmierci, + matkę Weronikę, ++ dziadków Marię
i Rudolfa Ernst i Adelajdę i Franciszka Grzesik.
2) Za + Norberta Absalon w kolejną rocznicę śmierci, + matkę Adelajdę i ++ z pokrewieństwa.
sobota 3.03.2018 r. (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 1) Msza Św. wraz z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). Za ++ i żyjących czcicieli NMP.
2) Intencja wolna.
18.00 Za + Albinę Kruszelnicką, męża Zygmunta, ++ z rodzin Kruszelnicki i Suchecki.
7.00

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 4.03.2018 r.

(w j. niem.) Za + Ingridę Choroba, brata Piotra, ojca Reinharda, ++ z rodziny Choroba i Mazur.
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Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 90. rocznicy urodzin w intencji Heleny Adam oraz o błogosławieństwo dla rodziny
(od córki Doroty i syna Helmuta).
Za + Wiktorię Wajda w 30. dzień po śmierci.
Chrzty: Anna Krystyna Tomczak, Kamila Weronika Piotrowska, Alex Marcin Wrzodak. Roczki.
Za + żonę, matkę i babcię Eugenię Front w kolejną rocznicę jej śmierci, ++ siostry i brata, ++ rodziców
i teściów, ++ z pokrewieństwa oraz dusze opuszczone.
poniedziałek 5.03.2018 r.
Za + ojca Johanna Buczek, ++ z rodziny Buczek, Grzesik oraz Górecki.
Za ++ rodziców Marię i Pawła Piper w kolejne rocznice śmierci, + Edwarda Zawisz, Cecylię Zawisz
i ++ z pokrewieństwa.
wtorek 6.03.2018 r.
Za ++ Adelajdę i Agnieszkę Zgraja, ++ rodziców Pawła i Łucję Wojtaszek, dziadków z obu stron,
++ z rodziny oraz dusze opuszczone.
Za + Agnieszkę Raczyńską, jej męża Władysława.
środa 7.03.2018 r.
Za + Witolda Duda (od rodziny Domitrów z Limanowej).
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 Msza Św. Pontyfikalna z Sakramentem Bierzmowania – w intencji młodzieży i ich bliskich.
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czwartek 8.03.2018 r. – św. Jana Bożego
Za + Klarę Baron w kolejną rocznicę śmierci oraz + męża Karola.
Droga Krzyżowa dla dzieci.
Za + męża Edmunda Rogalski, ++ rodziców, teściów i ++ rodzeństwo.
piątek 9.03.2018 r.
Intencja wolna.
Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
Za ++ rodziców Józefę i Wilhelma Goleczko, + siostrę Urszulę, ++ z rodzin Goleczko i Mitręga.
sobota 10.03.2018 r.
Za + Hildegardę i Józefa Wójcik, rodziców, teściów i rodzeństwo.
Za ++ Charlotte Lippert i męża.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 11.03.2018 r. - LAETARE
REKOLEKCJE PARAFIALNE – prowadzi ks. Krystian Hajduk z Ukrainy
(kolekta na szczególne inwestycje parafialne)

Intencja wolna.
Za + Ryszarda Natołocznego (od sąsiadów).
Za + Adelajdę Baron z okazji ziemskich urodzin.
Za ++ rodziców Irenę i Kazimierza Teresiak, Mariannę i Zygmunta Kubiczak, dziadków z obu stron
i ++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 12.03.2018 r. REKOLEKCJE PARAFIALNE
7.00 Intencja wolna.
18.00 1) Za + córkę Małgosię w kolejną rocznicę śmierci, + męża Juliana Kras, ++ rodziców z obu stron,
++ rodzeństwo, ++ z rodziny i dusze opuszczone.
2) Intencja wolna.
wtorek 13.03.2018 r. REKOLEKCJE PARAFIALNE
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji kolejnej rocznicy urodzin w intencji Jerzego oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
18.00 1) 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 + Herberta Jentsch. * Za + Władysława Raczyńskiego, jego żonę
Agnieszkę, ++ rodziców Mariannę i Franciszka, siostrę Bolesławę i Stanisławę oraz brata Tadeusza. *
Za + Teresę Kluska (od Zdzisława z rodziną z Tucholi). * Za + Andrzeja Burego w 1. rocznicę śmierci
oraz ++ z rodzin Burych i Rybczyńskich. * Za ++ rodziców Martę i Emanuela, brata Leonarda, teściów
Mariannę i Stefana, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. * O błogosławieństwo dla Marcina
i Wiktorii. * Za ++ i żyjących z rodziny Pisarek i Gorzolla. *
2) Intencja wolna.
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środa 14.03.2018 r. REKOLEKCJE PARAFIALNE (kolekta
(kolekta dziękczynna za rekolekcje)
rekolekcje)
Za ++ rodziców Martę i Emila Przybyła, + siostrzeńca Krystiana, szwagra Eryka Tkocz, ++ dziadków
i dusze w czyśćcu cierpiące.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za ++ teściów Pawła i Gertrudę Wróbel, rodzeństwo, dziadków z obu stron, + męża Dietra, ++ z rodzin
Wróbel i Ogórek.
Droga Krzyżowa ulicami Parafii.
czwartek 15.03.2018 r.
Za ++ Erwina i Hildegardę Wieczorek.
Za + męża Bogdana Lewandowskiego w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców i szwagra.
piątek 16.03.2018 r.
Za + Gertrudę Depta w rocznicę śmierci oraz + ojca Antoniego.
Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
Za + matkę Gertrudę Kurzeja z okazji ziemskich urodzin.
sobota 17.03.2018 r.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 42. rocznicy urodzin w intencji córki Krystyny oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
Za + Gertrudę Daniel, syna Antoniego, ++ dziadków Katarzynę i Alberta, + Annę, Agnieszkę i Konrada
Jamrozy, ++ Zygmunta i Irenę Jamrozy oraz pokrewieństwo i dusze opuszczone.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18.03.2018 r.

Za + Pawła Kurzeja, + żonę i dzieci.
Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o błogosł. i zdrowie dla Przyjmujących kapliczki MB oraz o życie wieczne dla Jej ++ czcicieli.
11.00 Za + Jana Fifagrowicz w 1. rocznicę śmierci.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 63. rocznicy urodzin w intencji Teresy Brulińskiej oraz o błogosł. dla rodziny.

poniedziałek 19.03.2018 r. – Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP

7.00 Za + Urszulę Jordan w 2. rocznicę śmierci, + Jana Jordan w 1. rocznicę śmierci.
18.00 Za ++ rodziców Wilhelma i Józefę Gritzmann, siostry Genowefę, Marię i Gertrudę, ++ 6. braci,
bratową, jej 2. synów oraz ++ z pokrewieństwa.
wtorek 20.03.2018 r.
7.00 Za + syna Józefa Depta z okazji urodzin, ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za + żonę Klarę Tworuszka w dniu jej ziemskich urodzin, + córkę Cecylię, ++ rodziców Marię i Jana
Tworuszka, +++ teściów, 2. zięciów oraz dusze, o których nikt z ludzi nie pamięta.
środa 21.03.2018 r.
7.00 Za ++ Helenę i Antoniego Kunecki oraz Elfrydę i Pawła Enders.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + męża Edwarda Zawisz z okazji ziemskich urodzin.
czwartek 22.03.2018 r.
7.00 Za + Urszulę Klose, + Helmuta Heiny, ++ z rodzin Klose i Szafarczyk.
16.30 Droga krzyżowa dla dzieci.
18.00 O zdrowie i błogosławieństwo dla syna Sylwestra i jego żony Ewy, ich syna Grzegorza z rodziną i córki
Katarzyny z rodziną, za siostrę Janinę, Annę i 3. braci Henryka, Ryszarda i Aleksandra z rodziną.
piątek 23.03.2018 r.
7.00 Za + Marię Czogała w 1. rocznicę śmierci oraz + męża Ryszarda.
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
18.00 Za + Julię Sablik (od rodzeństwa).
sobota 24.03.2018 r.
7.00 Za + Władysława Chorąży w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron i dusze opuszczone.
18.00 Za + Hilarego Pluta (od szwagrów z rodzinami).

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 25.03.2018 r.

7.00 Intencja wolna.
9.00 Za + babcię Janinę Krzeszowską w 1. rocznicę śmierci oraz ++ synów Jerzego, Kazimierza i Edwarda.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosł., dary Ducha Św.
i zdrowie z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Patryka Ogonowskiego oraz o błogosł. dla rodziny.
17.00 Za ++ Franciszkę i Franciszka Michalskich, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

