cena: ofiara

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

VI NIEDZIELA WIELKANOCY 6.05.2018 r.

7.00 (w jęz. niemieckim) Za + Jana Chroboczek, ++ rodziców, braci Jerzego i Wincentego.
9.00 Za + Konrada i Wilhelminę Rychly.
11.00 Za + męża, ojca i dziadka Alojzego Melcz, rodziców Emila i Albertynę Jonas, teściów Emila i Marię
Melcz, ++ z rodzin Melcz, Jonas i dusze opuszczone.
15.30 CHRZTY: Magdalena Krystyna Rogowska, Milena Beata Kręcisz. ROCZKI: Adam Paweł Zaremba.
17.00 Za + Jerzego Bezler w 25. rocznicę śmierci oraz + babcię Anielę Kaczorowską.
poniedziałek 7.05.2018 r. DNI KRZYŻOWE
Procesja do krzyża na ul. Strażackiej.
Msza Św. w okresie zasiewów. Za ++ fundatorów krzyża Roberta Piechniczek, rodziców Marię
i Franciszka, rodzeństwo i pokrewieństwo, ++ z rodzin Stanek, Golec, Antonik, Sochowski i Antonik.
18.30 Za + matkę i babcię Teresę Ernst w 1. rocznicę śmierci, jej mężów Leona i Jerzego, ++ dziadków
i ++ z pokrewieństwa.
wtorek 8.05.2018 r. - Uroczystość św. Stanisława, bpa i męczennika, gł. patrona Polski DNI KRZYŻOWE
6.30 Procesja do krzyża na ul. Topolowej.
7.00 Msza Św. o uświęcenie pracy ludzkiej. Za + Waltra Kubik i jego rodziców.
18.30 Za ++ rodziców Elfrydę i Stanisława Cieślik, ++ z rodzin Cieślik i Bulenda.
środa 9.05.2018 r. DNI KRZYŻOWE
6.30 Procesja do krzyża na ul. Raciborskiej.
7.00 Msza Św. za głodujących. Za + ks. Antoniego Strzedulla.
18.00 Nabożeństwo Majowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.30 Za + Izydora Mitrenga, żonę Anielę, rodzeństwo i pokrewieństwo, dusze opuszczone oraz + Joachima
Forysz.
czwartek 10.05.2018 r.
7.00 Za + ojca Franciszka Rózga w kolejną rocznicę jego ziemskich urodzin, matkę Wiktorię, brata,
++ 3. siostry, 3. szwagrów i dziadków z obu stron, rodziców Pelagię i Augusta Klimanek, brata
Zygmunta, 2. szwagrów, + Ireneusza Małkowskiego, Waldemara Gaweł oraz ++ z pokrewieństwa.
16.30 Msza Św. dla dzieci komunijnych z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Św. i poświęceniem świecy.
18.30 Za ++ teściów Jana i Annę Żurek, syna Norberta, synową Grażynę, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.
piątek 11.05.2018 r.
7.00 Za ++ rodziców Helenę i Jana Szran, Martę i Ignacego Sekuła, + Ryszarda, Rajmunda i Józefa oraz
dusze opuszczone.
18.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 50. rocznicy urodzin w intencji Jadwigi Sowa oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
sobota 12.05.2018 r.
7.00 Za + Jerzego Kozubek w dniu ziemskich urodzin.
18.00 Za ++ Teofilę i Mieczysława Czarkowskich, ++ rodziców z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa
Czarkowski i Szczęsny.
6.30
7.00

VII NIEDZIELA WIELKANOCY 13.05.2018 r.

7.00

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie
w intencji Agnieszki i Adolfa oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
9.00 Za + męża Jana Ziober w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców Elżbietę i Roberta Kuśka, rodzeństwo
Alfonsa, Maksa, Krystynę i Elfrydę, teściów Annę i Franciszka Ziober, pokrewieństwo z obu stron
i dusze opuszczone.
11.00 Za + matkę Helenę Ogonowską w 25. rocznicę śmierci, + ojca Piotra, brata Tadeusza i ++ z rodziny.

16.00 Nabożeństwo Fatimskie.
17.00 Msza Św. w intencjach zbiorowych. 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 i Skrzynce intencji na parafialnej stronie internetowej. * Za Biskupów Gliwickich. * Za + Anielę
Czogała w 30. dzień po śmierci. * Za + mamę, żonę i babcię Krystynę Hołubiec w rocznicę ziemskich urodzin,
aby przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierny Bóg dał jej łaskę zbawienia. * Za ++ rodziców Alinę
i Henryka Kamockich, ++ teściów Jadwigę i Adama Wcisło. * Za + Roberta Gradzińskiego (od rodziców). * Za
+ + rodziców Marię i Jerzego Łużyna, dziadków, + szwagra, ++ z rodzin Łużyna i Kilian oraz dusze w czyśćcu
cierpiące. * Za ++ Wiesława Migdał (od Stanisławy i Janusza Balcerów). * Za ++ Stefanię i Romana. * Za
+ Zbigniewa Majewskiego w 30. dzień po śmierci. * Za + Stefana Wnuk w 30. dzień po śmierci. * Za + Wandę
Synowiec w 30. dzień po śmierci. * Za + Konrada Tłuczykont w 30. dzień po śmierci. * Za + Elżbietę Mrugała
w 30. dzień po śmierci. *
poniedziałek 14.05.2018 r. - Święto św. Macieja, Apostoła
7.00 Za + Wincentę Szwalską w dniu ziemskich urodzin (od córki z rodziną).
18.30 Za + męża Juliana Kras w 10. rocznicę śmierci, + córkę Małgosię, ++ rodziców z obu stron,
++ rodzeństwo, ++ z rodziny i dusze opuszczone.
wtorek 15.05.2018 r.
7.00 Za + męża Jana z okazji ziemskich urodzin, ++ rodziców, teściów, brata, córkę i synów oraz dusze
opuszczone.
18.30 Za + Ingę, + Łucję Badowską, ++ rodziców Augustyna i Annę, ++ Gertrudę, Annę i poległego brata
Pawła oraz dusze opuszczone.
środa 16.05.2018 r. - Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Gliwicach
7.00 Za + Adolfa Przybyła w 21. rocznicę śmierci, żonę Hildegardę i zięcia Adama, ++ rodziców z obu stron
i ++ z pokrewieństwa.
18.00 Nabożeństwo Majowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.30 Za + ojca i dziadka Aleksandra w kolejną rocznicę śmierci, + mamę Kunegundę, bratanków, dziadków
z obu stron, ++ z rodzin Zawada, Smoleń, Gąsior i Rapacz.
czwartek 17.05.2018 r. - Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski
7.00 O błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie w intencji ks. Proboszcza w 21. rocznicę święceń
kapłańskich.
18.30 Za + Bernarda Żaczek w 5. rocznicę śmierci oraz rocznicę ziemskich urodzin, ++ rodziców
i rodzeństwo z obu stron oraz dusze opuszczone.
piątek 18.05.2018 r.
7.00 Za + Karola Mrozek.
18.30 Za + Łukasza Śliwińskiego, Hildegardę i Ottomara Hellebrandt, ++ Kazimierę i Romana Fajcht
i ++ z pokrewieństwa.
sobota 19.05.2018 r.
7.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla Przyjmujących kapliczki MB
Pielgrzymującej oraz o życie wieczne dla Jej zmarłych czcicieli.
18.00 1) Za + Wandę Nems w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Krzysztofa Sabat w dniu ziemskich urodzin (od żony Sylwii, córek Aliny i Gabrieli oraz
wnuków).
7.00
9.00
10.30
17.00
7.00
18.30
7.00
18.30

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW. 20.05.2018 r.

Za + rodziców Annę i Alojzego Klinik, Agnieszkę i Emanuela Granieczny, braci Piotr i Reinholda, ciocię
Katarzynę i dusze opuszczone.
Za + matkę Sylwię Kiel w 7. rocznicę śmierci, ojca Waltra i teścia Tadeusza.
UROCZYSTOŚĆ 1 KOMUNII ŚW. – W INTENCJI DZIECI, RODZICÓW I CHRZESTNYCH ORAZ GOŚCI.
Za + Irenę Gach i jej ++ rodziców.
poniedziałek 21.05.2018 r. - Święto NMP, Matki Kościoła
Za + Mariana Czarnotę (od przyjaciela z rodziną).
Za ++ rodziców Paulinę i Antoniego Slawik, siostrę Annę, synową Teresę i ++ z rodziców z obu stron.
wtorek 22.05.2018 r.
Za + Urszulę Klose, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, dziadków i dusze opuszczone.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji rocznicy 70. rocznicy urodzin w intencji Lucjana Płaczek oraz o błogosławieństwo
dla rodziny.

7.00
18.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.00

środa 23.05.2018 r.
Za ++ rodziców Jadwigę i Augustyna Jacek, + córkę Monikę, ++ 5. synów, 2. zięciów, ++ dziadków
z obu stron.
Nabożeństwo Majowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
Za ++ rodziców Józefa i Katarzynę Ciupek, brata Alberta, siostrę Adelajdę, szwagra Władysława,
dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 24.05.2018 r. – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Za + Joachima Potyka w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów oraz + wnuka Michała.
1) Za + Antoniego Szczepaniak w rocznicę ziemskich urodzin, + żonę Teresę i dusze opuszczone.
2) Za + Jacka Widerowskiego w 30. dzień po śmierci.
piątek 25.05.2018 r.
Za + matkę Klarę Tworuszka, + ojca Norberta Rak z okazji jego ziemskich urodzin.
Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Rupniewskiego w 70. rocznicę ziemskich urodzin, ++ rodziców,
teściów i dusze opuszczone.
sobota 26.05.2018 r. - św. Filipa Nereusza, prezbitera DZIEŃ MATKI
Za + Adama Majer z okazji ziemskich urodzin (od rodziców).
Za + męża Michała Jankowskiego, ++ rodziców, braci Józefa i Stanisława i siostrę Marię, ++ z rodziny.

UROCZYSTOŚĆ PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 27.05.2018 r.
7.00
9.00
11.00
17.00
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.00
18.30

(kolekta na szczególne inwestycje parafialne)

Za + Grażynę Głowacki w kolejną rocznicę śmierci i ++ z pokrewieństwa Głowacki i Górecki.
Za + Stanisława Sowa z okazji 60. ziemskich urodzin (od żony, dzieci i wnuków).
W intencji żyjących i ++ Matek z okazji ich święta.
Za + Marię Warsińską w kolejną rocznicę śmierci.
poniedziałek 28.05.2018 r.
Za + ojca Władysława Andrzejak w koleją rocznicę śmierci.
Za + rodziców Adolfa i Augustę Mazur, ++ dzieci i pokrewieństwo.
wtorek 29.05.2018 r. - św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
Za ++ Helenę i Adolfa Ogórek, Alojzego i Annę Klinik, braci Lotara i Piotra, szwagra Henryka oraz
ciocię Katarzynę.
Za + matkę Adelajdę Grzesik, + męża, ++ 2. córki, 2. zięciów, ojca Eryka i brata Jerzego Stroka.
środa 30.05.2018 r.
Za ++ rodziców Marię i Rudolfa Ernst, syna Jerzego, synowe Weronikę i Teresą, ++ z pokrewieństwa Ernst
i Grzesik.
Nabożeństwo Majowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
Za ++ rodziców Marię i Ewalda Kalemba, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z rodzin Kalemba i Depta.

czwartek 31.05.2018 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

7.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 45. rocznicy ślubu w intencji Jadwigi i Jerzego Malinowski oraz o błogosławieństwo
dla rodziny.
9.00 W intencji ++ i żyjących parafian i budowniczych ołtarzy (z procesją eucharystyczną).
ok. 11.15 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 5. rocznicy ślubu w intencji Joanny i Adama Pierzga oraz o błogosławieństwo dla
całej rodziny.
17.00 Za + Teresę Wycisk w dniu ziemskich urodzin, ++ z rodziny Kalemba oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 1.06.2018 r. (pierwszy piątek miesiąca) – św. Justyna, męczennika DZIEŃ DZIECKA
7.00 1) W intencji ++ i żyjących czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Za + Jerzego Śliwka (od sąsiadów i znajomych).
18.30 Za + syna Tadeusza Majewskiego, ojca Henryka, dziadków i dusze opuszczone.
sobota 2.06.2018 r. (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). W intencji żyjących i ++ czcicieli NMP.
11.00 Ślub konkordatowy: Nikol Piechula – Damian Płaczko.
18.00 1) Za + Dariusza Todoruk w rocznicę ziemskich urodzin oraz dusze opuszczone.
2) Za ++ Elfrydę i Emila Szwan, ich córkę Gizelę, zięciów Władysława, Józefa, Mariana Stoszek
i dusze w czyśćcu cierpiące.

IX NIEDZIELA ZWYKŁA 3.06.2018 r.

7.00
9.00
11.00
15.30
17.00

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.00
18.30

7.00
18.00
18.30

(ofiara do skarbonek na Świątynię Opatrzności Bożej)

(w jęz. niemieckim) Za + ojca Stanisława w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo.
Za + matkę Helenę Ryszka w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Horsta, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa
oraz dusze opuszczone.
W intencji dzieci naszej parafii.
Chrzty i Roczki: Maciej Antoni Skorupa.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 32. rocznicy urodzin w intencji Gabrieli oraz o błogosławieństwo dla jej męża
Leszka, wnuków Malwinki i Filipa i rodziny.
poniedziałek 4.06.2018 r.
Za ++ rodziców Marię i Grzegorza Mikulskich, + brata Andrzeja, ++ teściów Helenę i Józefa
Murawskich oraz ++ dziadków z obu stron.
Za ++ rodziców Adelajdę i Franciszka Grzesik, 2. córki, zięcia Wiktora, ++ z pokrewieństwa Grzesik
i Kuśka, ++ kapłanów, którzy posługiwali w naszej parafii.
wtorek 5.06.2018 r. - św. Bonifacego, bpa i męczennika
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Wiesławy i Piotra Ernst oraz o błogosł. dla rodziny.
Za + męża i ojca Henryka Nowickiego w dniu jego ziemskich urodzin, wnuka Kamila, ++ rodziców
i rodzeństwo.
środa 6.06.2018 r.
Za + Antoniego Daniel, matkę Gertrudę, ++ dziadków Katarzynę i Alberta, + Annę, Agnieszkę i Konrada
Jamrozy, ++ Zygmunta i Irenę Jamrozy, pokrewieństwo i dusze opuszczone.
Nabożeństwo Czerwcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, dary
Ducha Św. i zdrowie z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Pawła oraz o błogosławieństwo dla
rodziny.
czwartek 7.06.2018 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
Za + Jerzego Łazinka (od rodziny Sekuła).
Nabożeństwo Czerwcowe z modlitwą do św. Jana Pawła II.
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) Za + matkę Genowefę Stanjek w kolejną rocznicę śmierci, ojca Herberta, + Edeltraudę Jacek,
++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

piątek 8.06.2018 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
(kolekta na dzieła miłosierdzia)

7.00 Za + Jerzego Śliwka (od sąsiadów i znajomych).
16.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, dary
Ducha Św. i zdrowie z okazji 25. rocznicy trwania w trzeźwości w intencji Stanisława oraz o błogosławieństwo dla rodziny (od Grupy AA Paraklet w Kuźni Rac.).
18.30 Za ++ teściów Rozalię i Henryka Brulińskich, Joannę i Teresę Kruk oraz + Jana Jankowskiego.
sobota 9.06.2018 r. Niepokalanego Serca NMP
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Teresy Reichel i 50. rocznicy urodzin brata Andrzeja Ryszka oraz
o błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.30 Ślub konkordatowy: Piotr Piontek – Dominika Zgraja.
13.00 Ślub konkordatowy: Wojciech Płachciak – Zuzanna Miczek.
18.00 Za + męża Michała Bartkowskiego w 20. rocznicę śmierci, + syna Marka w 14. rocznicę śmierci,
++ rodziców, teściów i dziadków z obu stron, + koleżankę Gertrudę Garbas oraz dusze opuszczone.
7.00
9.00

X NIEDZIELA ZWYKŁA 10.06.2018 r.

Za + Władysława Raczyńskiego, jego żonę Agnieszkę.
Za + żonę, matkę i babcię Wandę Górnisiewicz w 1. rocznicę śmierci, jej ++ rodziców, rodzeństwo
i pokrewieństwo z obu stron oraz dusze opuszczone.
11.00 Za ++ rodziców Władysławę i Jarosława Popławskich oraz ++ pokrewieństwo z obu stron.
17.00 Za + żonę Eugenię Front w rocznicę jej ziemskich urodzin, ++ siostry i brata, teściów i rodziców,
++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

