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

poniedziałek 8.10.2018 r.
7.00 Za + Franciszka Machejek w rocznicę ziemskich urodzin, za jego + żonę Małgorzatę. 
18.00 Za  +  matkę  Genowefę  Stanjek  w  kolejną  rocznicę  śmierci,  ojca  Herberta,  +  Edeltraudę  Jacek,

++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
wtorek 9.10.2018 r.

7.00 Za + Urszulę Jacek (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 90. rocznicy urodzin w intencji Róży Choroba oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
środa 10.10.2018 r.

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski i zdrowie oraz o błogosławieństwo dla całej
rodziny.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za ++ Alicję i Lucjana Kotalów, + teścia Józefa Musiałowskiego, ++ dziadków Golańskich, Paprotów

i Kotalów oraz + Eufrozynę Kudla.
czwartek 11.10.2018 r.

7.00 Za + Łukasza Miś w 30. dzień po śmierci.
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Władysławy Kicka oraz o błogosławieństwo dla
rodziny.

piątek 12.10.2018 r.
7.00 Za + Jadwigę Cimerman (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za ++ rodziców Ingę i Józefa Fros, brata Piotra, matkę Albinę Gajewską, ++ dziadków Fros, Ryszka,

Szczucki, Gajewski oraz ++ z pokrewieństwa.
sobota 13.10.2018 r. - bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji  40. rocznicy urodzin w intencji  córki Anny Wilda oraz o błogosławieństwo dla
rodziny.

17.00 Nabożeństwo Fatimskie.
18.00 Msza Św. w intencjach zbiorowych. O jedność naszej parafii. * O błogosł. dla ofiarodawców i pomagają-

cych w pracach na rzecz naszej parafii. * O Bożą opiekę dla proszących nas o modlitwę w Księdze Intencji
oraz Skrzynce Intencji na parafialnej stronie internetowej. * Za Biskupów gliwickich. * O błogosławieństwo
dla Marcina i Wiktorii oraz całej rodziny. * Za ++ z rodzin Pisarek i Gorzolla. * Za + Huberta Stanek (od
sąsiadów). * Za + Urszulę Jacek (od sąsiadów i znajomych). * Za + Bogumiłę Kręcisz w 30. dzień po śmierci. *

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14.10.2018 r.XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14.10.2018 r.
7.00 Za + Martę Waga, + męża Stefana, syna Józefa i ++ z pokrewieństwa.
9.00 Za + męża Zygmunta Motysek w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców Marię i Wiktora Konkol, brata

Jerzego,  bratową  Gertrudę,  szwagrów  Arkadiusza,  Zygmunta  i  Reinharda  oraz  dusze  w  czyśćcu
cierpiące.

11.00 Za + Gertrudę Pajkert, męża Jana, + Ernesta Pajkert, żonę Elżbietę, + Adelhajdę Ziober, męża Józefa,
+ Elfrydę Piegza, męża Alojzego, + Erykę Golasz, męża Józefa, ++ z pokrewieństwa z obu stron.

17.00 Za ++ rodziców Teresę i Kurta Wawersig, teściów Małgorzatę i Joachima Absalon, ++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 15.10.2018 r. -  św. Teresy od Jezusa, dziewicy i dra Kościoła

7.00 Za + Erykę Tomiczek w 30. dzień po śmierci.
18.00 Za + żonę Klarę Tworuszka w kolejną rocznicę śmierci.

wtorek 16.10.2018 r. - Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, gł. patronki Śląska
7.00 Za + Bogumiłę Kręcisz (od sąsiadów).



18.00 Za ++ rodziców Marię i Pawła Piper, ++ Elfrydę i Jana Koźlik, + Edwarda Zawisz, + Cecylię Zawisz
i ++ z pokrewieństwa.

środa 17.10.2018 r. - św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika
7.00 Za + Urszulę Jacek (od sąsiadów i znajomych).
17.15 Nabożeństwo Różańcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + Grażynę Sztaf (od sąsiadów i znajomych z ul. Lewandowskiego).

czwartek 18.10.2018 r. - Święto św. Łukasza, Ewangelisty
7.00 Za + Bogumiłę Kręcisz (od rodziny Leszczyńskich).
18.00 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 ++ czcicieli.

piątek 19.10.2018 r.
7.00 Za + matkę Agnieszkę Przybyła z okazji ziemskich urodzin.
18.00 Za + Grażynę Sztaf (od sąsiadów i znajomych z ul. Lewandowskiego).

sobota 20.10.2018 r. - św. Jana Kantego, prezbitera
7.00 Za +  męża  ojca  Alojzego  Petigk  w kolejną  rocznicę  śmierci,  ++ dwie  siostry,  +  brata,  ++ trzech

szwagrów, ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
12.00 Ślub: Stanisław Gurgul – Ewa Gurgul z domu Zięba.
18.00 Za + Bohdanę Głowacki, w kolejną rocznicę śmierci i ++ pokrewieństwo Głowacki i Górecki. 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 21.10.2018 r. NIEDZIELA MISYJNAXXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 21.10.2018 r. NIEDZIELA MISYJNA ( (kolekta na Misjekolekta na Misje))
7.00 Za + Magdalenę Kurzeja, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze opuszczone.
9.00 Za ++ rodziców Lucynę i Józefa Kilian, brata Romualda, teściów, dziadków, znajomych i krewnych

oraz dusze, o których nikt z ludzi nie pamięta.
11.00 Za + męża i ojca Jarosława Rybickiego w rocznicę ziemskich urodzin.
17.00 Za  ++  rodziców  Annę  i  Mieczysława  Buczkowskich,  ich  +  córkę  Krystynę  i  wnuczkę  Karolinę,

++ dziadków Annę i Kazimierza Buczkowskich, Ernestynę i Leopolda Wilk, ++ z rodzin Buczkowski
i Wilk, dusze opuszczone.

poniedziałek 22.10.2018 r. - św. Jana Pawła II, pap.
7.00 Za + Urszulę Jacek (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za + Edeltraudę Bugajską w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa. 

wtorek 23.10.2018 r.
7.00 Za ++ rodziców Irenę i Antoniego Zgraja, ++ z rodzin Zgraja i Majnusz,  dusze opuszczone. 
18.00 Za ++ rodziców Adolfa  i  Małgorzatę  Potyka,  męża  Józefa,  dziadków z  obu stron,  ++ teściów i  dusze

opuszczone.
środa 24.10.2018 r.

7.00 Za + ojca Karola Baron w kolejną rocznicę śmierci oraz + żonę Klarę.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + Wandę Synowiec (od koleżanek).

czwartek 25.10.2018 r.
7.00 Za  +  syna  Norberta  Żurek,  synową  Grażynę,  ++  dziadków  z  obu  stron,  ++  z  pokrewieństwa

i ++ kapłanów.
18.00 Za  +  matkę  Annę  Szendzielorz,  +  męża,  ++  rodziców Antoniego  i  Katarzynę,  siostry  Franciszkę

i Marię, brata Karola oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 26.10.2018 r.

7.00 Za + Jacka Krukowskiego, Jana Kostrzewskiego, Zbigniewa Kisz, ++ Mariannę i Stanisława Michalak
oraz ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ rodziców Erykę i Edwarda Frątczak, ++ dziadków z obu stron, ++ z rodziny Frątczak i Resler
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 27.10.2018 r.
7.00 Za + Ryszarda Natołocznego w 1. rocznicę śmierci.
18.00 Za ++ rodziców Franciszkę i Ignacego Wołoszyn, brata Ryszarda oraz męża Zdzisława Kras.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 28.10.2018 r.XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 28.10.2018 r.
((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))

7.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodziny Bednarski.

9.00 Za + Barbarę Chroboczek, męża Józefa, ++ Łucję Jacek, Stefana Chroboczek i ++ z pokrewieństwa. 
11.00 Za + Stanisława Sowa w 1. rocznicę śmierci.



17.00 Za + syna Jerzego w dniu ziemskich urodzin, + ojca Eryka, ++ Adelajdę Grzesik i + ojca Franciszka.
poniedziałek 29.10.2018 r.

7.00 Za + Jadwigę Cimerman (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za ++ rodziców Teresę i Jana Kluska w rocznice śmierci (od synów i wnuczki).

wtorek 30.10.2018 r.
7.00 Za + Urszulę Jacek (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za  +  męża  Juliana  Kras  z  okazji  ziemskich  urodzin,  +  córkę  Małgosię,  ++  rodziców  z  obu  stron,

++ rodzeństwo, ++ z rodziny i dusze opuszczone.
środa 31.10.2018 r.

7.00 Za + matkę Janinę Palej, ojca Franciszka, siostrę Aleksandrę, szwagrów Pawła, Zygmunta, Czesława
i Zbigniewa, ++ teściów Danielę i Stanisława Suski, + Stefana Wawrzkiewicza i ++ z pokrewieństwa.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + Grażynę Sztaf (od sąsiadów i znajomych z ul. Lewandowskiego). 

czwartek 1.11.2018 r. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCHczwartek 1.11.2018 r. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7.00 Za + Jana Pajkert, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
9.00 Za + męża Jana Ziober z okazji ziemskich urodzin, ++ 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 ++ Magdalenę i Wilhelma Zgraja i ++ z pokrewieństwa, + Tadeusza Wierzbickiego, ++ jego rodziców
Katarzynę i Michała oraz + brata Leona.

15.00 Nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz.
17.00 Za + męża i ojca Kazimierza Reczek w rocznicę śmierci, rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.

piątek 2.11.2018 r. – Wspomnienie Wiernych Zmarłych – Dzień Zadusznypiątek 2.11.2018 r. – Wspomnienie Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny
((kolekta na remont kaplicy pogrzebowejkolekta na remont kaplicy pogrzebowej))

7.00 1) Za ++ polecanych w wypominkach.
2) W intencjach polecanych modlitwie Kościoła przez Ojca Świętego Franciszka.

16.30 1) Za ++ polecanych w wypominkach.
2) W intencji własnej.

18.00 1) Za ++ polecanych w wypominkach.
2) W intencjach polecanych modlitwie Kościoła przez Ojca Świętego Franciszka.

sobota 3.11.2018 r. (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych) w intencji żyjących i ++ czcicieli NMP.
18.00 Za + Władysława Mucowskiego, ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 4.11.2018 r.XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 4.11.2018 r.
7.00 (w j. niemieckim) Za + Alberta Kurzeja, żonę Hildegardę, ++ z rodziny i dusze opuszczone.
9.00 Za + Adelajdę Baron, jej syna Damiana, ++ rodziców Annę i Jana Piechnik oraz teścia Jana Baron.
11.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Gertrudy oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
15.30 Chrzty: Malwina Alicja Cwik. Roczki: Jagoda Anna Lenart.
17.00 Za + mamę Martę Piechnik w 1. rocznicę śmierci, + ojca Władysława, dusze opuszczone. 

poniedziałek 5.11.2018 r.
7.00 Za + Bagumiłę Kręcisz (od Teresy Karkut z rodziną).
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Natalii oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
wtorek 6.11.2018 r. 

7.00 Intencja wolna.
18.00 Za + ojca i dziadka Henryka, szwagierkę Katarzynę, dziadków z obu stron i ++ z rodzin Świącik,

Zawada.
środa 7.11.2018 r.

7.00 Za + ojca Antoniego Majnusz w 30. rocznicę śmierci, + matkę Teresę, + Hildegardę Stolorz, + Anielę 
Lokocz, + Sylwię Chorowski, + Bertę i Jana Kostka, + syna Wernera i ++ z pokrewieństwa. 

17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + Emilię Feret (od sąsiadów z bloku).

czwartek 8.11.2018 r.
7.00 Za + męża Wolfganga Warczok, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.



18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
z  okazji  80.  rocznicy  urodzin  w  intencji  Janiny  Hołyk  i  60.  rocznicy  urodzin  syna  Ryszarda  oraz
o błogosławieństwo dla rodziny.

piątek 9.11.2018 r. - Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7.00 Za + Bagumiłę Kręcisz (od rodziny Leszczyńskich).
18.00 Za + Bertę Kostka i męża Jana. 

sobota 10.11.2018 r. - św. Leona Wielkiego, pap. i dra Kościoła
7.00 Za + Marcina Melka w 25. rocznicę urodzin i śmierci oraz za ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze

w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + ojca Jerzego Draczyńskiego, jego braci Kazimierza i Edwarda, ++ dziadków Janinę i Franciszka

Krzeszowskich oraz Władysławę i Władysława Kucharskich, ++ z pokrewieństwa.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 11.11.2018 r. XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 11.11.2018 r. Dzień Solidarności z Kościołem PrześladowanymDzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (kalendarze oblackie na 2019 r.)(kalendarze oblackie na 2019 r.)
7.00 Za + Urszulę Jacek (od sąsiadów i znajomych).
9.00 Intencja wolna.
11.00 1) Za wstawiennictwem św. Marcina o pokój i błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny i Sprawujących władzę.

2)  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 65. rocznicy urodzin w intencji Moniki oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

17.00 Za + Jerzego Bielickiego (od sąsiadów z ul. Krasickiego 1 abc).
poniedziałek 12.11.2018 r. - św. Jozafata, bpa i męczennika

7.00 Za  +  matkę  Elmę  Wawersig  z  okazji  ziemskich  urodzin,  ojca  Maksymiliana,  siostrę  Hildegardę,
szwagra Pawła, braci Kurta i Rudolfa, bratową Teresę i dusze opuszczone.

18.00 Za + matkę Anielę Serafin w kolejną rocznicę śmierci.
wtorek 13.11.2018 r. - Pierwszych Męczenników Polski

7.00 Za + Krystynę Uniarz w dniu ziemskich urodzin. 
18.00 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 oraz w  Skrzynce Intencji na parafialnej stronie internetowej. * O błogosławieństwo dla biskupów
gliwickich. * 

środa 14.11.2018 r. 
7.00 Za + Bogumiłę Kręcisz (od rodziny z Rzeszowskiego).
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za  +  męża  Józefa  Szczukiewicz,  ++  braci  Romana,  Jana,  Stanisława  i  Mariana,  +  żonę  Teresę,

++ rodziców Małgorzatę i Jana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 15.11.2018 r.

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

piątek 16.11.2018 r.
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 90. rocznicy urodzin w intencji Irmgardy Gajek oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie

z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Weroniki i Stanisława Grzesik oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
sobota 17.11.2018 r. – św. Elżbiety Węgierskiej

7.00 Za ++ Karola i Weronikę Mrozek, synów Pawła, Jana i Karola oraz córkę Marię.
18.00 Za  +  mamę  Julię  Sablik  w  1.  rocznicę  śmierci,  +  Ryszarda  Sablik,  ++  rodziców,  teściów

i pokrewieństwo oraz dusze opuszczone.
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 18.11.2018 r. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 18.11.2018 r. ((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))

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.

9.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Beaty i Radosława Pawlak oraz o błogosł. dla rodziny.

11.00 Za + męża, ojca i dziadka Krzysztofa Gewert w kolejną rocznicę śmierci i rocznicę ziemskich urodzin.
17.00 Za + Kazimierza Mołdawa, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, + bratową, ++ szwagrów i dziadków,

++ pokrewieństwo i dusze opuszczone.


