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I NFORMATOR P ARAFIALNY
PARAFII ŚW. MARII MAGDALENY W KUŹNI RACIBORSKIEJ
tel. 32 419 13 54; www.parafia kuźnia.pl
poniedziałek 10.06.2019 r. - Święto NMP, Matki Kościoła
Za + Teresę Dubiel (od kolegów męża z pracy).
Za + Władysława Raczyńskiego i jego żonę Agnieszkę.
wtorek 11.06.2019 r. - św. Barnaby, Apostoła
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji urodzin w intencji Lidii oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
Za + męża, ojca i dziadka Władysława Mucowskiego z okazji ziemskich urodzin, ++ rodziców, brata,
teściów i pokrewieństwo z obu stron.
środa 12.06.2019 r.
Za + męża Bogdana Lewandowskiego w rocznicę ziemskich urodzin.
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Za + Jana Kilian (od sąsiadów).
czwartek 13.06.2019 r. – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Za + Antoniego Krybus, + córkę Różę i dusze w czyśćcu cierpiące.
Nabożeństwo Fatimskie i 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 + Józefę Ułanowską (od Agnieszki i Jana Benc). * Za + Jana Łazarskiego w 1. rocznicę śmierci. * Za + Emę Kapusta (od sąsiadów i znajomych). * Za + Tadeusza Nems (od
Danuty z mężem Kazimierzem z Sulęcinka, od Jana z żoną Kmieciaków z Ostrowa Wielkopolskiego
i Doroty Walczak ze Środy Wielkopolskiej). * Za + Jerzego Robak (od sąsiadów z ul. Kasztanowej
i znajomych). * Za + Edmunda Grzesik (od bliskich i znajomych) * Za + Gertrudę Gruszka w 30. dzień
po śmierci. * Za + Lecha Major (od sąsiadów i znajomych). * Za + Antoniego Zawadzkiego w 80. rocznicę ziemskich urodzin, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron. * Za + Mariana Chybowskiego (od sąsiadów z ul. Lewandowskiego 8). * Za + Tadeusza Nems (od sąsiadów z ul. Lewandowskiego 8). * Za
+ Barbarę Salwa (od kuzynów z rodzinami). * Za ++ synów Alfreda i Andrzeja, ++ rodziców Martę
i Antoniego oraz + męża Lubomira. * Za + Adama Jaworskiego w 30. dzień po śmierci. *
piątek 14.06.2019 r. - bł. Michała Kozala, bpa i męczennika
Za + matkę Adelajdę Grzesik, męża, 2. córki, syna Edmunda, 3. zięciów, ojca Eryka, brata Jerzego Stroka.
Za + ojca Herberta Waluga w kolejną rocznicę śmierci, matkę Gertrudę, teścia Eduarda Marek, ++ krewnych.
sobota 15.06.2019 r.
Za + Zofię Szalwik, męża Jana, córki Hildegardę, Stefanię i Marię, zięciów Adolfa i Pawła i ++ krewnych.
Za ++ Elżbietę i Ryszarda Szwarcer, + Huberta Stanek, Marię i Antoniego Stanek oraz ++ z krewnych.
UROCZYSTOŚĆ PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 16.06.2019 r.
Za + matkę Wandę Górnisiewicz, dziadków Stefanię i Jana, Helenę i Gustawa, ++ z pokrewieństwa
z obu stron i dusze, o których nikt nie pamięta.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Henryka Łątkowskiego oraz o błogosł. dla rodziny.
Za ++ Edwarda Paczkowskiego i Józefa Kiendorowicza w 3. rocznicę śmierci.
Za + Elżbietę Remiorz (od sąsiadów i znajomych).
poniedziałek 17.06.2019 r. - św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
Za + Józefa i Joannę Zgraja, + Wiktorię Jacek, pokrewieństwo i dusze opuszczone.
Za + matkę Jadwigę, ++ rodziców, teściów, siostry Annę i Martę i pokrewieństwo z obu stron.
wtorek 18.06.2019 r.
Za + Gerhard Mösch (od sąsiadów z ul. Kozielskiej i Parkowej).

18.30 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o błogosł. i zdrowie dla Przyjmujących kapliczki MB oraz za ++ Jej czcicieli,
szczególnie za + Teresę Dubiel w 30. dzień po śmierci.
środa 19.06.2019 r.
7.00 Za ++ rodziców Gertrudę i Adama Kuśka, Feliksę i Stanisława Cieplińskich, ++ siostry Elżbietę
i Urszulę, + szwagra Emila oraz ++ z pokrewieństwa.
16.30 Msza Św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2018/2019.
18.00 Nabożeństwo Czerwcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 65. rocznicy urodzin w intencji Jerzego oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
czwartek 20.06.2019 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
7.00 Za + Stefanię Czyszczoń w 30. dzień po śmierci.
9.00 W intencji ++ i żyjących parafian i budowniczych ołtarzy (z procesją eucharystyczną).
ok. 11.15 Za + ojca Jarosława Rybickiego.
15.00 Ślub „jednostronny”: Michał Schatt – Marta Jarzemska.
17.00 Za ++ Jana i Elżbietę Chroboczek, rodziców z obu stron i pokrewieństwo oraz dusze opuszczone.
piątek 21.06.2019 r. - św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
7.00 Za + Michała Makulik w kolejną rocznicę śmierci i ++ dziadków.
18.30 Za + ojca Zygfryda Szymik w kolejną rocznicę śmierci, matkę Paulinę, siostrę Teresę, szwagrów Leona
i Jerzego, ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
sobota 22.06.2019 r.
7.00 Za + ojca Józefa Stanek, matkę Pelagię, brata Gerarda, siostrę Stefanię, szwagrów i ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za + męża Czesława Sykulskiego w 17. rocznicę śmierci, siostrę, braci, rodziców z obu stron, ++ z ro
dzin Opic, ++ wnuków rodziny Czarnota, ++ z rodziny Zięba, pokrewieństwo i dusze opuszczone.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 23.06.2019 r.

(o. Józef Mizera – zbiórka do puszek na kościół i klasztor oo. Kapucynów w Kielcach)
Kielcach)
7.00 Za + Pawła Kurzeja, + żonę, ++ dzieci oraz ++ z rodziny Kurzeja i Olschinka.
9.00 Za + Kazimierza Jędrzejczak w kolejną rocznicę śmierci, żonę Władysławę, ++ z rodzin Michalak i Jędrzejczak.
11.00 1) Za żyjących i ++ Ojców naszej parafii.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Edeltraudy Wróbel oraz o błogosł. dla rodziny.
17.00 Za + Mariana Czech w kolejną rocznicę śmierci.

poniedziałek 24.06.2019 r. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

7.00 Za + matkę Marię Mika z okazji ziemskich urodzin, ojca, braci, szwagierkę oraz ++ z pokrewieństwa.
18.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 30. rocznicy ślubu w intencji Ireny i Stefana oraz o błogosławieństwo dla synów.
wtorek 25.06.2019 r.
7.00 Za + ojca Daniela z okazji Dnia Ojca (od dzieci).
18.30 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.
środa 26.06.2019 r.
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 30. rocznicy urodzin w intencji Karoliny.
18.00 Nabożeństwo Czerwcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 65. rocznicy urodzin w intencji męża Jana oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
czwartek 27.06.2019 r.
7.00 Za + siostrę Urszulę Goleczko i jej ++ rodziców.
12.00 Ślub konkordatowy: Karolina Pater – Tomasz Depta.
18.30 Za ++ rodziców Edeltraudę i Jerzego Kubica, ++ z rodzin Kubica i Rakoczy.
piątek 28.06.2019 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
7.00 Za + matkę Klarę Baron w kolejną rocznicę ziemskich urodzin oraz + męża Karola.
14.00 Ślub konkordatowy: Kacper Kubiczak – Adrianna Nowak.
18.30 Za + Stefana Waga, żonę Martę, syna Józefa oraz ++ z rodzin Waga i Choroba i dusze opuszczone.
sobota 29.06.2019 r. - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
7.00 Za + ojca Jana Morciniec, córkę Ingę, braci Wilhelma i Rudolfa, + ojca, 2. żony: Marię i Annę,
++ Annę i Pawła Juraszek, syna Wilhelma, córkę Adelajdę oraz dziadków z obu stron.

18.00 Za + Anielę Mitrenga, męża Izydora, rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo oraz + Joachima Forysz.
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XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 30.06.2019 r. (kolekta na szczególne inwestycje parafialne)
parafialne)
Za ++ rodziców Gerdę i Norberta Rak, + matkę Klarę Tworuszka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
Za + Eugeniusza Wyszkowskiego, ++ z pokrewieństwa, ++ rodziców z obu stron i dusze opuszczone.
Za + mamę Jolantę Chojecką w 10. rocznicę śmierci, ojca Stanisława, brata Ryszarda i ++ z rodzin
Barancewicz i Chojecki.
Za + męża Leszka Dziechciarz, ++ rodziców Helenę i Adama, dziadków z obu stron i ++ z rodziny oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
poniedziałek 1.07.2019 r.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Mieczysławy.
Za + męża, ojca i dziadka Alfreda Urbaniec w 1. rocznicę śmierci i rocznicę ziemskich urodzin.
wtorek 2.07.2019 r.
Za + Jerzego Wycisk w 10. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo.
Za + syna Jarosława Jończyka w kolejną rocznicę ziemskich urodzin oraz ++ z pokrewieństwa.
środa 3.07.2019 r. - Święto św. Tomasza, Apostoła
Za + Joannę Rzytki, Agnieszkę i Jerzego Kalemba, Teresę Wycisk, ich rodziców oraz ++ krewnych.
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Za + Wernera Kostka i ++ rodziców.
czwartek 4.07.2019 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
Za ++ rodziców Alojzego i Hildegardę Golla, dziadków Kowalik i Golla oraz dusze opuszczone.
Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II.
W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Za rodziny naszej Parafii,
dzieci i młodzież, żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne, o nowe powołania do służby w Kościele.
piątek 5.07.2019 r. (pierwszy piątek miesiąca)
Za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Za + męża Franciszka Lużyna w kolejną rocznicę ziemskich urodzin, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo.
sobota 6.07.2019 r. - bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy (pierwsza sobota miesiąca)
Msza Św. wraz z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji urodzin w intencji
Erwina oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
Za + Stanisława Pattocy (od wnuczki Sary).
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 7.07.2019 r.
Za + Wiktora Wyczyszczok, ++ teściów Franciszkę i Franciszka i Wincentego, ++ rodziców Adelajdę
i Franciszka Grzesik, brata Edmunda, siostry Weronikę i Jadwigę, ++ z pokrewieństwa i dusze op.
Za + matkę Hildegardę Kosteczka z okazji jej ziemskich urodzin oraz + ojca Pawła i dusze opuszczone.
Chrzty: Magdalena Anna Jasicka. Roczki.
Za ++ rodziców Hildegardę i Ernesta Krzoska, teściów Antoninę i Jana Jankowskich oraz ++ krewnych.
poniedziałek 8.07.2019 r. - św. Jana z Dukli, prezbitera
Za + męża Jacka Krukowskiego w 1. rocznicę śmierci.
Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Anety i Andrzeja Ryszka oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny.
wtorek 9.07.2019 r.
Za + Gerhard Mösch (od sąsiadów z ul. Kozielskiej i Parkowej).
Za + matkę Weronikę Ernst w kolejną rocznicę śmierci, ojca Jerzego i ++ z pokrewieństwa Ernst i Grzesik.
środa 10.07.2019 r.
Za + Emę Kapusta (od sąsiadów i znajomych).
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Za + mamę Monikę Mazurkiewicz w 4. rocznicę śmierci, ojca Seweryna i teścia Andrzeja.
czwartek 11.07.2019 r. - Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
Za + Teresę Dubiel (od kolegów męża z pracy).
Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie
z okazji 40. rocznicy ślubu w intencji Krystyny i Norberta Kostka.
piątek 12.07.2019 r. - św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męczennika
Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Marii z okazji urodzin oraz o radość życia wiecznego dla
+ męża Jerzego w kolejną rocznicę jego śmierci.

18.00 Za + Jana Kilian (od sąsiadów).
sobota 13.07.2019 r. - świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
7.00 Za + Edmunda Habenera.
17.00 Nabożeństwo Fatimskie.
18.00 Msza Św. w intencjach zbiorowych. O jedność naszej parafii. * O błogosławieństwo dla ofiaro
dawców i pomagających w pracach na rzecz naszej parafii. * O Bożą opiekę dla proszących o modlitwę
w Księdze Intencji i Skrzynce Intencji na parafialnej stronie internetowej. * Za Biskupów Gliwickich. *
Za + Józefę Ułanowską (od Moniki i Marka Mółka). * Za ++ rodziców Joachima i Helenę Stanienda
i ++ z pokrewieństwa. * Za + Jerzego Robak (od sąsiadów z ul. Kasztanowej i znajomych). *
Za + Teresę Dubiel (od kolegów męża z pracy). * Za + Mariana Chybowskiego (od sąsiadów z ul.
Lewandowskiego 8). * Za + Tadeusza Nems (od sąsiadów z ul. Lewandowskiego 8). *
XV NIEDZIELA ZWYKŁA 14.07.2019 r.
7.00 Za + matkę Elżbietę Spałek w kolejną rocznicę ziemskich urodzin oraz + ojca Antoniego.
9.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 30. rocznicy urodzin w intencji Haliny Pietrzak oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
11.00 1) Za + syna Norberta Otlik, jego dziadków, pradziadków, siostrę Helenę, ++ krewnych i dusze op.
2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Ziemowita Józefa Wita oraz
o potrzebne łaski dla jego rodziców i rodziców chrzestnych.
17.00 O błogosławieństwo i zdrowie dla wnuka.
poniedziałek 15.07.2019 r. - św. Bonawentury, bpa i dra Kościoła
7.00 Za + Heinricha Schliker.
18.00 Za + Wincentego i Pelagię Chroboczek, + córkę Annę, ++ rodziców, ++ pokrewieństwo z obu stron
oraz + Stefanię Mrozek, ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 16.07.2019 r. - NMP z Góry Karmel
7.00 Intencja wolna.
18.00 Za ++ Marię i Wiktora Rasek, syna Waltra, synową Małgorzatę, zięcia Jana Piper i dusze opuszczone.
środa 17.07.2019 r.
7.00 Intencja wolna.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za ++ rodziców Mariana i Genowefę Dąbrowskich, ich rodziców, rodzeństwo, wnuka Kamila i dusze op.
czwartek 18.07.2019 r.
7.00 Intencja wolna.
18.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o błogosł. i zdrowie dla Przyjmujących kapliczki MB oraz za ++ Jej czcicieli.
piątek 19.07.2019 r.
7.00 Intencja wolna.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie
z okazji 32. rocznicy urodzin w intencji córki Kamili oraz Bożą opiekę i zdrowie dla jej męża i dzieci.
sobota 20.07.2019 r.
7.00 Za + Wiktora Urbaniaka w rocznicę ziemskich urodzin.
12.00 Ślub konkordatowy: Krzysztof Sowa – Karina Widuch.
18.00 Za + Eryka Czogała, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze opuszczone.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 21.07.2019 r.
ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. MARII MAGDALENY (kolekta na naszą świątynię)

7.00
9.00

Za + syna Zbigniewa, ++ rodziców Helenę i Kazimierza, + zięcia Jacka, siostrę Marię oraz ++ z rodzin
Ścira, Świderski i Zakrzewski.
Za + męża Zdzisława Kras w dniu jego ziemskich urodzin, ++ jego rodziców Marię i Jana,
++ Franciszkę i Ignacego Wołoszyn.

11.00 SUMA ODPUSTOWA W INTENCJI PARAFIAN I GOŚCI.
16.15 UROCZYSTE NIESZPORY ODPUSTOWE.
17.00 Za + męża, ojca i dziadka Mariana Czarnotę w 20. rocznicę śmierci, rodziców, teściów i ++ krewnych.
poniedziałek 22.07.2019 r. – ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY, PATRONKI NASZEJ PARAFII
8.00! Do Bożego Miłosierdzia, za wstawiennictwem naszej patronki św. Marii Magdaleny, w intencji
++ zalecanych (z procesją na cmentarz).
18.00 Za + ojca Jerzego Ernst w dniu ziemskich urodzin, ++ dwie żony Weronikę i Teresę oraz
++ z pokrewieństwa Ernst i Grzesik.

