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  PARAFII ŚW. MARII MAGDALENY W KUŹNI RACIBORSKIEJ   
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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.09.2018 r.XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.09.2018 r.
D D OO  ŻŻ  YY  NN  KK  II    GG  MM  II  NN  NN  EE      II   P    P AA  RR  AA  FF  II  AA  LL  NN  EE

((kolekta na naszą Świątyniękolekta na naszą Świątynię))
7.00 (w j. niemieckim) Za + Opata Adalberta Kurzeja, ++ i żyjących członków DFK. 
9.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji kolejnej rocznicy urodzin w intencji Maksymiliana oraz o błogosł. dla rodziny.
11.00 Chrzty: Zoja Sabina Kukiełka, Antoni Józef Knapik, Marzena Zuzanna Urbaniak, Kacper Sławomir Sielski.

Roczki: Amelia Grzybek, Anna Edyta Długosz.
13.00 (NA STADIONIE) DOŻYNKOWA EUCHARYSTIA DZIĘKCZYNNA.
17.00 Za ++ Gizelę i Władysława Pastor, ich rodziców, + Bogumiła Czekalskiego, ++ pokrewieństwo i dusze

w czyśćcu cierpiące.
poniedziałek 3.09.2018 r. św. Grzegorza Wielkiego, pap i dra Kościoła

7.00 Za ++ pradziadków Franciszka i Józefinę Dziura.
8.00 Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego w intencji nauczycieli, uczniów oraz wszystkich

pracowników szkoły.
18.00 Za + męża Jana, ++ rodziców Gertrudę i Juliusza, rodziców Bronisławę i Józefa, + brata Rajmunda,

++ z pokrewieństwa Jacek i Grzesik oraz dusze opuszczone.
wtorek 4.09.2018 r.

7.00 Za ++ rodziców Stanisława i Władysławę Palica, + Zofię Janik.
18.00 Za + Annę Lużyna w 100. rocznicę ziemskich urodzin, ++ rodziców oraz rodzeństwo.

środa 5.09.2018 r.
7.00 Za + Huberta Kapusta, teścia Adolfa Michalik, siostrę Felicję Winkler, ciocię Franciszkę Wczasek,

++ z rodziny Czogała, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze opuszczone.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 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 Michaeli Wróbel oraz o błogosławieństwo
dla całej rodziny.

czwartek 6.09.2018 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 Za + Rozalię, Zofię i Józefa Kubica, dziadków z obu stron, Łucję i Jana Piechula, ++ z pokrewieństwa.
16.30 Msza  Św.  szkolna  dla  Przedszkolaków  i  uczniów  Szkoły  Podstawowej  klas  1,  2,  3,  4  i  5

– z poświęceniem przyborów szkolnych dla najmłodszych.
17.15 Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II.
18.00 W intencji  próśb i  podziękowań, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Za rodziny naszej parafii,

o jedność parafii, żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do służby w Kościele.
piątek 7.09.2018 r

7.00 Za ++ Józefa i Hildegardę Wójcik, rodziców, teściów i rodzeństwo.
18.00 Za + matkę Pelagię Stanek, + ojca Józefa, brata Gerarda, + siostrę Stefanię, ++ szwagrów oraz dusze

w czyśćcu cierpiące.
sobota 8.09.2018 r. - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

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

18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą o dalsze błogosławieństwo
i  zdrowie  z  okazji  70.  rocznicy urodzin w intencji  Krystyny Gewert  oraz  o błogosławieństwo dla
rodziny.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9.09.2018 r.XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9.09.2018 r.



7.00 Za + Jerzego Bielickiego (od sąsiadów z ul. Krasickiego 1 abc).
9.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji kolejnej rocznicy urodzin w intencji Wioletty oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
11.00 1) W intencji ks. Krzysztofa Goca prosząc o błogosławieństwo, zdrowie i światło Ducha Św. na

czas kapłańskiej posługi w naszej parafii.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Krystyny Kostka.

17.00 Za + Wincentę Szwalską w 2. rocznicę śmierci.
poniedziałek 10.09.2018 r.

7.00 Za ++ rodziców Martę i Ignacego Sekuła, Helenę i Jana Szran, + Ryszarda, Rajmunda, Józefa i dusze
opuszczone.

18.00 Za ojca Eryka w kolejną rocznicę śmierci.
wtorek 11.09.2018 r.

7.00 Za + Krystynę Jędrzejewską (od sąsiadów i znajomych). 
18.00 Za +  męża  Józefa,  ++ rodziców Agnes  i  Maksa,  ++ z  pokrewieństwa  Hallas  i  Melcz  oraz  dusze

opuszczone. 
środa 12.09.2018 r. - NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, patronki diec. gliwickiej

7.00 Za ++ rodziców Emanuela i Jadwigę Solich, ++ 2. córki i 3. zięciów oraz dusze opuszczone.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za ++ rodziców Teresę i Ryszarda Waldyra, + brata Romana, ++ dziadków Zuzannę i Alberta Waldyra,

Gertrudę i Jana Skrobek, + Annę Kretek, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
czwartek 13.09.2018 r. - św. Jana Chryzostoma, biskupa i dra Kościoła

7.00 Za + Stanisława Frontczak w 1. rocznicę śmierci. 
19.30 Msza Św. w intencjach zbiorowych z Nabożeństwem Fatimskim i Modlitwą Rzymską Nowenny

do MB Nieustającej 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 oraz  w  Skrzynce  Intencji na  parafialnej  stronie  internetowej.  *  Za  Biskupów
Gliwickich. * Za + Ryszarda Górczyńskiego w 30 dzień po śmierci * Za + Bogdana Koźlik (od sąsiadów
i znajomych). * Za + Ludwikę Krystynę Herman w 30. dzień  śmierci. * Za + Jadwigę Cimerman w 30. dzień
po śmierci. * Za ++ Alojzego i Agnieszkę Sobeczko, córki Elfrydę i Adelajdę Stanek, jej męża Rudolfa,
++ z rodziny Owczarek, ++ z pokrewieństwa oraz dusze opuszczone. * Za + Urszulę Jacek (od sąsiadów
i znajomych). *

piątek 14.09.2018 r. - piątek 14.09.2018 r. - ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGOŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
((kolekta na dzieła miłosierdziakolekta na dzieła miłosierdzia))

7.00 Za + Urszulę Jacek w 30. dzień po śmierci.
16.30 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą o dalsze błogosławieństwo

i  zdrowie z  okazji  70.  rocznicy urodzin w intencji  Ryszarda oraz  o błogosławieństwo dla  dzieci,  
wnucząt i prawnuczki.

18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za 41. lat bezpiecznej pracy, z prośbą o dalsze błogosławień
stwo i zdrowie w intencji Andrzeja Spałek.

sobota 15.09.2018 r. - NMP Bolesnej
7.00 Za + Gertrudę Garbas, męża Rudolfa, + rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.00 Za + Marię Skorupa, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze opuszczone.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 16.09.2018 r.XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 16.09.2018 r.
((kolekta na Stolicę Apostolskąkolekta na Stolicę Apostolską))

7.00 Za ++ ciocię Zofię i wujka Karola Bandurskich, ich syna Romana i wnuka oraz ++ z pokrewieństwa.
9.00 Za ++ Marię i Jerzego Pandel, szwagrów Piotra i Franciszka, ++ z pokrewieństwa Pandel i Hadasik,

Eufrozynę i Piotra Jaworskich, + ks. Tadeusza Kasprzyka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za + Damiana Baron w kolejną rocznicę śmierci.
17.00 Za + matkę Anielę Depta, jej ++ synów, rodziców, siostry i szwagra.

poniedziałek 17.09.2018 r. 
7.00 Za + Jana Chorobę, ++ rodziców, teściów, brata Jerzego i szwagra Rudolfa.
18.00 Za + Edeltraudę Wieczorek w 2. rocznicę śmierci.

wtorek 18.09.2018 r. - Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski



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.

18.00 Za + ojca Franciszka Grzesik, + żonę, ++ 2. córki, 2. zięciów, ojca Eryka i brata Jerzego Stroka.
środa 19.09.2018 r.

7.00 Za + Łucję Michna w 1. rocznicę śmierci.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za ++ rodziców Franciszka i  Jadwigę Wesper,  + siostrę  Elżbietę,  siostrę  Stefanię i  jej  męża Ernesta,

++ z pokrewieństwa.
czwartek 20.09.2018 r. - świętych Męczenników Koreańskich

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Edwarda Brzoska oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

16.30 Msza Św. szkolna dla uczniów kl. 6, 7, 8 oraz 3 gimnazjalnej.
18.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Lucyny oraz
o błogosławieństwo dla rodziny.

piątek 21.09.2018 r. - Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
7.00 Za + Urszulę Jacek (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za ++ rodziców i dziadków Marię i Eryka Krzanowskich, ++ teściów Aleksandrę i Józefa Grzeszczuk,

++ z pokrewieństwa.
sobota 22.09.2018 r.

7.00 Za  ++  rodziców  Pawła  i  Łucję  Wojtaszek,  Adelajdę  i  Agnieszkę  Zgraja,  dziadków  z  obu  stron,
++ z rodziny i dusze opuszczone. 

18.00 Za + Jana Warsińskiego w kolejną rocznicę śmierci.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 23.09.2018 r.XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 23.09.2018 r.
((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))

7.00 Za + Gerdę Rak, męża Norberta, ++ z rodzin Rak, Liszka i Gruszka.
9.00 Za + Adelajdę Baron w kolejną rocznicę śmierci.
11.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Anieli i Józefa Rogowskich oraz o błogosławieństwo dla rodziny
i wnuków.

17.00 Za + męża, ojca i dziadka Edwarda Kocjan w kolejną rocznicę śmierci.
poniedziałek 24.09.2018 r.

7.00 Za + ks. Gerarda Kostka.
18.00 Za + Georga Czogalla w 90. rocznicę ziemskich urodzin.

wtorek 25.09.2018 r.
7.00 Za + Michała Makulika w dniu ziemskich urodzin oraz ++ dziadków.
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Marianny Dziechciarz oraz o błogosławieństwo dla
rodziny.

środa 26.09.2018 r.
7.00 Za + Karola Sycha, jego ++ rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za  +  ojca  Eduarda  Marek  w  kolejną  rocznicę  śmierci,  ++  teściów  Gertrudę  i  Herberta  Waluga,

++ z pokrewieństwa. 
czwartek 27.09.2018 r. - św. Wincentego à Paulo, prezbitera

7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą o dalsze błogosławieństwo
i  zdrowie  z  okazji  75.  rocznicy  urodzin  w intencji  Jerzego,  o  błogosławieństwo  dla  rodziny oraz
+ ojca Franciszka w dniu ziemskich urodzin.

18.00 Za + Jadwigę i Franciszka Olszówka, syna Adolfa i dusze opuszczone.
piątek 28.09.2018 r. - św. Wacława, męczennika

7.00 Za  +  Piotra  Kostka  w  6.  rocznicę  śmierci,  ++  rodziców  braci  Gerarda  i  Józefa,  bratową  Zofię,
++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

18.00 Za + Dariusza Todoruk oraz + Kornelię Szywała w kolejne rocznice śmierci.

sobota 29.09.2018 r. - Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała



7.00 Za + Edwarda Marut w dniu ziemskich urodzin, ++ rodziców i dziadków.
18.00 Za ++ rodziców Cecylię i Jana Pisarczyk, teściów, dziadków, + Jerzego Stępień i ++ z rodzin Pisarczyk

i Sarek.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 30.09.2018 r.XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 30.09.2018 r.
7.00 Za ++ Elżbietę i Antoniego Spałek.
9.00 Za ++ Elfrydę i Leona Mazur, rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za + córkę Marię Magdalenę Mazur w 3. rocznicę śmierci oraz dusze opuszczone.
17.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 45. rocznicy ślubu w intencji Marii i Wilhelma oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
poniedziałek 1.10.2018 r. - św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i dra Kościoła

7.00 Za + męża Henryka Majewskiego, syna Tadeusza, ++ rodziców i teściów, szwagra Jana i dusze opuszczone.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 40. rocznicy ślubu w pewnej intencji oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
wtorek 2.10.2018 r. - Świętych Aniołów Stróżów

7.00 Za + Bożenę Kawałko w 5. rocznicę śmierci.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 Za ++ rodziców Franciszka i Klarę Chrobog, ++ ich rodziców i ++ z pokrewieństwa.

środa 3.10.2018 r.
7.00 Za + Marię Sonnek.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Przybyła, ++ jego rodziców Agnieszkę i Antoniego, rodzeństwo,

+ ojca Wilhelma Czogała, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 4.10.2018 r. - św. Franciszka z Asyżu (pierwszy czwartek miesiąca)

7.00 Za + Gertrudę Daniel w 1. rocznicę śmierci.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe z ku czci św. Jana Pawła II.
18.00 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 5.10.2018 r. św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy (pierwszy piątek miesiąca)

7.00 W intencji żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 Za ++ Krystynę i Ernesta Neugebauer, ++  z rodziny i pokrewieństwa.

sobota 6.10.2018 r. - św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy (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 60. rocznicy urodzin w intencji syna Jerzego Marka oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Erwina, + syna, brata i wujka Huberta, ++ z rodzin Adam, Czogała i dusze

opuszczone.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 7.10.2018 r.XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 7.10.2018 r.  
K K II  EE  RR  MM  AA  SS  ZZ   P    P AA  RR  AA  FF  II  AA  LL  NN  YY

((kolekta na naszą Świątynię;kolekta na naszą Świątynię;
zbiórka do skarbonek na potrzeby Caritas diecezji i parafiizbiórka do skarbonek na potrzeby Caritas diecezji i parafii))

7.00 (w j. niemieckim) Za + Norberta Rak, żonę Gerdę i ++ z pokrewieństwa.
9.00 KIERMASZOWA EUCHARYSTIA DZIĘKCZYNNA W INTENCJI ŻYJĄCYCH I ++ PARAFIAN.
11.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 45. rocznicy ślubu w intencji Ireny i Jana oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
15.30 Chrzty: Ignacy Paweł Kobielski. Roczki. 
16.15 Nabożeństwo Różańcowe.
17.00 Za + syna Jarosława Górczyńskiego w 1. rocznicę śmierci,  ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu

cierpiące.


