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

poniedziałek 11.06.2018 r.
Za + Jerzego Musioł w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa.
Za + Stanisława Sowa (od sąsiadów).
wtorek 12.06.2018 r.
Za + Józefę Kołodziejczyk (od sąsiadów).
Za + męża Bogdana Lewandowskiego w rocznicę ziemskich urodzin.
środa 13.06.2018 r.
Za + męża Antoniego Krybus, ++ rodziców, rodzeństwo oraz dusze opuszczone.
Msza Św. zbiorowa z Nabożeństwem Fatimskim i modlitwą Rzymską Nowenny do MB Nieustają
cej Pomocy. 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 + siostrę Stefanię Wojtowicz (od brata
Władysława i jego żony z Bolesławca). * Za + Anielę Czogała. * Za + Wandę Synowiec (od koleżanek). * Za
+ Zofię Mazur w 30. dzień po śmierci. * Za + kuzynkę Gerdę Heim (od kuzynostwa z rodziną). * Za + Jana
Łazarskiego w 30. dzień po śmierci. *
czwartek 14.06.2018 r.
Za + Kazimierza Wojtowicza.
Za + Władysława Hołyk w kolejną rocznicę śmierci.
piątek 15.06.2018 r.
Za + mamę Jadwigę Kalus w 10. rocznicę śmierci, + ojca Wiktora, + siostrę Teresę, ++ szwagrów,
+ Adelajdę Absalon, + brata Norberta i ++ z pokrewieństwa.
Za + Władysława Mucowskiego w dniu ziemskich urodzin.
sobota 16.06.2018 r.
Za + Michała Makulika w kolejną rocznicę śmierci.
Za + Antoniego Zawadzkiego z okazji ziemskich urodzin, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 17.06.2018 r.

(kolekta na szczególne inwestycje parafialne – malowanie naszej świątyni )

7.00 Za ++ z rodzin Kurzeja i Picz oraz dusze opuszczone.
9.00 Za ++ Barbarę i Jana Dobosz, synów Władysława i Stanisława oraz ++ z rodziny Dobosz i Gołąb.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Ewy i Andrzeja Mamczur oraz o błogosł. dla rodziny.
17.00 Za + Józefa i Antoninę Kowalczyk oraz + Tomasza Sośnickiego.
poniedziałek 18.06.2018 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 oraz o życie wieczne dla
Jej zmarłych czcicieli.
18.30 Za + syna Huberta Stanek w 30. dzień po śmierci, ++ rodziców Elżbietę i Ryszarda Szwarcer, Marię
i Antoniego Stanek oraz ++ z pokrewieństwa.
wtorek 19.06.2018 r.
7.00 Za + Józefę Kołodziejczyk (od sąsiadów).
18.30 Za + matkę Jadwigę, ciocię Martę, jej ++ rodziców i pokrewieństwo.
środa 20.06.2018 r.
7.00 Za ++ braci Franciszka i Ernesta Madeckich, bratowe Różę i Otylię.
18.00 Nabożeństwo Czerwcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.30 Za + ojca Zygfryda Szymik w kolejną rocznicę śmierci, matkę Paulinę, siostrę Teresę, szwagrów Leona
i Jerzego, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa.
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czwartek 21.06.2018 r.
Za + ojca Józefa Stanek, + matkę Pelagię, brata Gerarda, siostrę Stefanię, ++ szwagrów oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
Msza Św. na zakończenie roku szkolno-katechetycznego – w intencji Uczniów, Nauczycieli i wszystkich
Pracowników szkoły z podziękowaniem za miniony rok oraz prośbą o bezpieczne wakacje.
Za + ojca Herberta Waluga w kolejną rocznicę śmierci, + matkę Gertrudę Waluga, + teścia Eduarda
Marek i ++ z pokrewieństwa.
piątek 22.06.2018 r.
Za + męża Czesława Sykulskiego w 16. rocznicę śmierci, + siostrę, braci, rodziców z obu stron, wnuków,
++ z rodzin Czarnota, Bertę i Jerzego i Jana, ++ z rodziny Ziemba, pokrewieństwo i dusze opuszczone.
Za + męża, ojca Mariana Czech w 65. rocznicę ziemskich urodzin.
sobota 23.06.2018 r. DZIEŃ OJCA
Za + ojca Oswalda Gajek w 100. rocznicę ziemskich urodzin, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
Ślub konkordatowy: Sandra Fijałkowska – Radosław Tomczak.
Za ++ rodziców Annę i Mieczysława Buczkowskich, ich + córkę Krystynę i wnuczkę Karolinę,
++ dziadków Ernestynę i Leopolda Wilk, Annę i Kazimierza Buczkowskich, ++ z rodzin Wilk
i Buczkowski oraz dusze opuszczone.
XII NIEDZIELA ZWYKŁA 24.06.2018 r.
UROCZYSTOŚĆ
OCZYSTOŚĆ
NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
UR
(zbiórka do skarbonek na malowanie naszej świątyni)
świątyni)
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Lidii oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
Za + ojca Jarosława Rybickiego.
W intencji żyjących i ++ Ojców naszej parafii z okazji ich święta.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 20. rocznicy ślubu w intencji Dariusza i Moniki oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
poniedziałek 25.06.2018 r.
Za + matkę Marię Mika z okazji ziemskich urodzin, + ojca Augustyna, ++ 2. braci, szwagierkę
i ++ z pokrewieństwa.
1) O Dary Ducha Św., błogosławieństwo i zdrowie w intencji ks. Wojciecha z okazji urodzin.
2) Za ++ rodziców Jerzego i Edeltraudę Kubica, ++ z rodzin Kubica i Rakoczy.
wtorek 26.06.2018 r.
W intencji Aleksandry o błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji.
Za + ojca Daniela Nowickiego (od dzieci).
środa 27.06.2018 r. - NMP Nieustającej Pomocy
Za + Zofię Szalwik, + męża Jan, ++ córki Hildegardę, Stefanię i Marię, ++ zięciów Adolfa i Pawła,
++ z pokrewieństwa.
Nabożeństwo Czerwcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
Za + męża i ojca Stefana Depta, ++ jego rodziców i rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa.
czwartek 28.06.2018 r.
Za + matkę Klarę Baron w rocznicę ziemskich urodzin oraz + męża.
Za ++ rodziców Monikę i Seweryna Mazurkiewicz, ++ jego rodziców Genowefę i Mariana, teściów
Jadwigę i Augustyna Jacek oraz ++ rodzeństwo.
piątek 29.06.2018 r. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
- patronów diecezji (kolekta na Stolicę Apostolską, tzw. Świętopietrze)
Świętopietrze)
Za ++ Jana Morciniec, + córkę Ingę, jego braci Wilhelma i Rudolfa, ojca Jana, 2. jego żony Marię
i Annę, ++ Pawła i Annę Juraszek, syna Wilhelma i córkę Adelajdę.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 64. rocznicy urodzin w intencji męża Jana oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
Za + siostrę Urszulę Goleczko, ++ rodziców.
sobota 30.06.2018 r.
Za ++ rodziców Gerdę i Norberta Rak, + matkę Klarę Tworuszka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Magdaleny oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 1.07.2018 r.
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Za + syna Zbigniewa, ++ rodziców Helenę i Kazimierza, siostrę Marię i ++ z rodziny Kisz, Ścila
i Zakrzewskich.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie, z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Piotra Waldyry oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
Chrzty: Laura Amelia Badura, Marcin Bieniewski. Roczki.
Za + Aniele Mitrenga, męża Izydora, rodzeństwo i pokrewieństwo, dusze opuszczone oraz + Joachima
Forysz.
poniedziałek 2.07.2018 r.
Za + Stefanię Wojtowicz (od Gabrieli, Wojciecha i Jacentego Wójtowicz z rodzinami).
Za ++ Jadwigę i Pawła Łużyna, synów Piotra i Jerzego, + synową Marię, + Pawła Lepiarczyk, ++ jego
rodziców i dusze opuszczone.
wtorek 3.07.2018 r. - Święto św. Tomasza, Apostoła
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji kolejnej rocznicy urodzin w intencji Anny oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
Za + Leszka Dziechciarz, ++ rodziców Helenę i Adama, dziadków z obu stron oraz dusze opuszczone.
środa 4.07.2018 r.
Za + męża Zdzisława Kras w 5. rocznicę śmierci, ++ jego rodziców Marię i Jana Kras, + brata Juliana,
++ Franciszkę i Ignacego Wołoszyn.
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Za + męża Franciszka Lużyna z okazji ziemskich urodzin, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo.
czwartek 5.07.2018 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
Za + Joannę Rzytki, ++ Agnieszkę i Jerzego Kalemba, ich rodziców i ++ z pokrewieństwa.
Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II wraz z Godziną Świętą i modlitwą za kapłanów.
W intencji próśb i podziękowań, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Za rodziny naszej parafii,
o jedność parafii, za żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do służby w Kościele.
piątek 6.07.2018 r. (pierwszy piątek miesiąca) - bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji rocznicy urodzin w intencji Erwina Wawersig oraz o błogosł. i zdrowie dla rodziny.
Za + Wernera Kostka i ++ rodziców.
sobota 7.07.2018 r. (pierwsza sobota miesiąca)
Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). Za + matkę Hildegardę Kosteczka z okazji
ziemskich urodzin, + ojca Pawła, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
Za + Ryszarda Sablik w kolejną rocznicę śmierci, + mamę Julię Sablik, ++ pokrewieństwo i dusze
opuszczone.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 8.07.2018 r. (kolekta na szczególne inwestycje parafialne)

Za + Jerzego Łazinka (od sąsiadów).
Za + męża, ojca i dziadka Herberta Jentsch (od córek z rodzinami).
Za + matkę Emilię Kamińską.
Za + męża Rudolfa Michalski, ++ rodziców i teściów, rodzeństwo, dziadków, ++ z rodzin Trybała,
Zygadło, Michalski.
poniedziałek 9.07.2018 r.
Za + Wiktora Wyczyszczok, ++ jego rodziców Franciszkę i Wincentego, rodziców Adelajdę
i Franciszka, siostry Weronikę i Jadwigę, ++ z rodzin Wyczyszczok, Grzesik, Kuska i dusze opuszczone.
Za + matkę Weronikę Ernst w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Jerzego, dziadków Marię i Rudolfa
Ernst oraz Adelajdę i Franciszka Grzesik.
wtorek 10.07.2018 r.
Za ++ Józefa i Joannę Zgraja, poległego Walentyna Dyrska, + żonę oraz ++ z pokrewieństwa.
Za + Jarosława Jończyka w kolejną rocznicę ziemskich urodzin (od siostry i brata).
środa 11.07.2018 r. - Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
Za + Wandę Synowiec (od rodziny Zając).
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
W intencji rodziny Kostka.
czwartek 12.07.2018 r. - św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męczennika
Za + Wandę Synowiec (od szwagra z rodziną).
Za + Herberta Jentsch (od znajomych Gertrudy i Reginy).
piątek 13.07.2018 r.
Za + Jacka Widerowskiego (od sąsiadów z ul. Bema 5).

19.30 Msza Św. w intencjach zbiorowych z Nabożeństwem Fatimskim. 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. * Za + Krystynę Jędrzejewską intencja od sąsiadów i znajomych *
sobota 14.07.2018 r.
7.00 Za + Heinricha Schliker.
18.00 Za + Herberta Jentsch (od sąsiadów z ul. Bema 5).
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XV NIEDZIELA ZWYKŁA 15.07.2018 r.

Za + babcię Jadwigę Jacek w kolejną rocznicę ziemskich urodzin.
Za + Tadeusza Wierzbickiego, ++ jego rodziców Michała i Katarzynę. + brata Leona, ++ Wilhelma
i Magdalenę Zgraja oraz ++ z pokrewieństwa.
Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Michała Podolskiego w 10. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu
stron, szwagra Antoniego oraz Leszka, siostrzeńca Piotra i siostrzenicę Mirosławę.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 31. rocznicy urodzin w intencji córki Kamili oraz o błogosławieństwo dla jej męża
Marka i wnuków Adriana i Pauliny, ++ rodziny.
poniedziałek 16.07.2018 r.
Za + Annę Milik (od sąsiadów z ul. Bema 5).
Ślub konkordatowy: Dominik Zawada – Sylwia Harasim.
Za ++ Marię i Wiktora Rasek, + syna Waltra, synową Margot, zięcia Jana Piper i dusze opuszczone.
wtorek 17.07.2018 r.
Za + męża Rajmunda, jego rodziców Bronisławę i Józefa, szwagra Jana, + Jadwigę Gurowiec, jej męża
Franciszka, ++ z pokrewieństwa Grzesik.
Za + matkę Helenę Gomólka w 10. rocznicę śmierci, + ojca Józefa, ++ teściów Eleonorę i Józefa
Jurusik, + wnuka Mateusza.
środa 18.07.2018 r.
Za + Wandę Synowiec i ++ rodziców (od siostry Henryki).
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
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.
czwartek 19.07.2018 r.
Za ++ rodziców Zofię i Pawła, + syna Leona, zięcia Rajmunda, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa
Moric i Duda.
Za ++ rodziców Genowefę i Mariana Dąbrowskich w kolejne rocznice śmierci, ++ rodzeństwo i dusze
opuszczone.
piątek 20.07.2018 r. - bł. Czesława, prezbitera
Za + ojca Franciszka Palej, matkę Janinę, siostrę Aleksandrę, szwagrów Pawła i Zygmunta, Czesława
i Zbigniewa, ++ teściów Danielę i Stanisława Suski, + Stefana Wawrzkiewicza, ++ z pokrewieństwa.
Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie z okazji 25. rocznicy urodzin w intencji wnuka Jakoba oraz
o błogosławieństwo dla rodziny Przybyła.
sobota 21.07.2018 r.
Za ++ Jerzego i Agnieszkę Kalemba, + Teresę Wycisk, ++ Jana i Annę Kalemba, ++ z pokrewieństwa.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, za wstawiennictwem naszej patronki św. Marii Magdaleny,
w intencji ++ zalecanych (z procesją na stary cmentarz przy kościele).
Msza Św. do Bożego Miłosierdzia, za wstawiennictwem naszej patronki św. Marii Magdaleny,
w intencji ++ zalecanych.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 22.07.2018 r. O D P U S T P A R A F I A L N Y
ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY, PATRONKI NASZEJ PARAFII

7.00
9.00

(kolekta na naszą świątynię)

Za + ojca Jerzego Ernst w dniu ziemskich urodzin, + matkę Weronikę oraz ++ z pokrewieństwa Ernst
i Grzesik.
1) Za + syna Norberta Otlik, ++ jego dziadków, pradziadków, siostrę Helenę Poloczek, ++ z pokrewieństwa
i dusze opuszczone.

2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie, opiekę Ducha Św. z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Marka Głuszkiewicza i 11.
rocznicy urodzin Piotra Głuszkiewicza oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

11.00 S UMA O DP USTOWA W INTENCJI PARAFIAN I GOŚCI.
17.00 Za + męża, ojca i dziadka Mariana Czarnotę w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów.

