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

wtorek 23.07.2019 r. - Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
7.00 Za Teresę Dubiel (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za + ojca Leona Widuch w kolejną rocznicę śmierci, matkę Anielę, brata Marcina i ++ z pokrewieństwa.
środa 24.07.2019 r. - św. Kingi, dziewicy
7.00 Za ++ rodziców Walburgę i Henryka Fros oraz ++ Teresę i Alojzego Jacek.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za ++ Agnieszkę i Pawła Nowotnik (od Ewy i Sylwestra).
czwartek 25.07.2019 r. - Święto św. Jakuba, Apostoła
7.00 Za + Weronikę Osicką (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za + matkę Marię Kalemba, + ojca Ryszarda, brata Alojza, chrześniaka Adriana, szwagierkę Ewę
i ++ z pokrewieństwa.
piątek 26.07.2019 r. - św. Anny, matki NMP, patronki naszej diecezji
7.00 Za + Małgorzatę Konieczną (od sąsiadów).
18.00 Za + Ryszarda Sablik z okazji ziemskich urodzin i w kolejną rocznicę śmierci, + mamę Julię oraz
o błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
sobota 27.07.2019 r. - św. Joachima, ojca NMP
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji kolejnej rocznicy ślubu w intencji Elżbiety i Łukasza oraz o błogosł. dla dzieci.
18.00 Za + Zofię Miś w kolejną rocznicę śmierci, + wnuka Łukasz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 28.07.2019 r.

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.
9.00 Za + Eugeniusza Szwalskiego w 3. rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa.
11.00 Za + męża Jana Łazarskiego oraz za ++ z rodzin Lasków, Kozaków i Grudniów.
17.00 Za + Kazimierza Idzik, ++ rodziców z obu stron i ++ krewnych.
poniedziałek 29.07.2019 r. - św. Marty
7.00 Za ++ Jerzego i Agnieszkę Kalemba, Teresę Wycisk, Joannę Rzytki, ich rodziców oraz ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Malich, Hildegardę i Jana Skrzypek, dziadków z obu stron, Gertrudę
i Herberta Waluga, Adelajdę i Rajmunda Kudla i + Henryka Malczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 30.07.2019 r.
7.00 Za + Marię Buczek, jej męża Johana oraz wszystkich ++ z rodziny.
18.00 Za ++ Martę i Konrada Jeszka i ++ z rodziny.
środa 31.07.2019 r. - św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
7.00 Za + Emę Kapusta (od sąsiadów i znajomych).
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za ++ Łucję i Józefa Rzodeczko oraz ++ z pokrewieństwa.
czwartek 1.08.2019 r. (pierwszy czwartek miesiąca) - św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dra Kościoła
7.00 Za ++ rodziców Annę i Pawła Ogórek, ++ rodziców Henrykę i Józefa Nędza i ++ szwagrów.
12.30 Ślub konkordatowy: Daniel Długosz – Małgorzata Piela.
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, dzieci i młodzież, żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do
służby w Kościele.
piątek 2.08.2019 r. (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 Za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18.00 Za + Stanisława Sobczak w 20. rocznicę śmierci.

sobota 3.08.2019 r. (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 Msza Św. wraz z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). Za ++ i żyjących czcicieli NMP.
18.00 Za + matkę Paulinę Szymik w kolejną rocznicę śmierci, ojca Zygfryda, siostrę Teresę, szwagrów Leona
i Jerzego, ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
7.00

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 4.08.2019 r.

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Józefa i Franciszka oraz o błogosł. dla rodzin.
9.00 Za + Urszulę Jacek w 1. rocznicę śmierci.
11.00 Chrzty: Nikodem Daniel Morciniec.
Roczki: Alicja Dorota Gawlik, Wiktor Adam Broża, Marzena Zuzanna Urbaniak.
17.00 Za ++ Jana Jezierskiego, Ryszarda i Genowefę Waćkowskich, Stanisława i Helenę Lelińskich,
Władysława i Franciszkę Jezierskich, Józefa i Helenę Waćkowskich, ++ z rodziny Jędrzejczak oraz
o błogosławieństwo dla Haliny Lewandowskiej.
poniedziałek 5.08.2019 r.
7.00 Za + Józefa Zurek w kolejną rocznicę śmierci.
18.00 Za + Teresę Wycisk w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Halemba i dusze w czyśćcu
cierpiące.
wtorek 6.08.2019 r. - ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
7.00 Za + Marię Buczek w kolejną rocznicę jej ziemskich urodzin.
18.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Franciszkę Michalski, brata Romana, synowa Sylwię, mężów Norberta
i Stefana, ++ dziadków i dusze opuszczone.
środa 7.08.2019 r.
7.00 Za + Bertę Górecki, męża Wilhelma, córkę Marię, syna Józefa i jego żonę oraz córkę Łucję i jej męża.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie w intencji rodziny Bluk.
czwartek 8.08.2019 r. - św. Dominika, prezbitera
7.00 Za ++ rodziców Apolonię i Szymona Wranik oraz ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Rupniewskiego w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów,
++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
piątek 9.08.2019 r. - Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy
7.00 Za + Gerharda Mösch z okazji ziemskich urodzin.
18.00 Za + Eugeniusza Szwalskiego w dniu ziemskich urodzin (od córki z rodziną).
sobota 10.08.2019 r. - św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
7.00 Za + Annę Bogusz, rodziców, rodzeństwo, siostry zakonne i kapłanów, którzy posługiwali w naszej
parafii.
18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 60. rocznicy ślubu w intencji Mariana i Emilii Huczek oraz o błogosławieństwo dla
dzieci, wnuków i prawnuków.

7.00
9.00
11.00
17.00

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 11.08.2019 r.
(błogosławieństwo prymicyjne neoprezbitera ks. Marka Ludwiga)

Za + Annę Olschinka, + męża i ++ dzieci.
Za ++ rodziców Marię i Karola Urbańczyk, + żonę Adelę i ++ z pokrewieństwa.
Za + mamę Adelajdę Baron, brata Damiana i ++ z pokrewieństwa.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 10. rocznicy ślubu w intencji Anny i Krzysztofa oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
poniedziałek 12.08.2019 r.
7.00 Za + córkę Małgosię z okazji ziemskich urodzin, + męża Juliana Kras, ++ rodziców z obu stron,
rodzeństwo, ++ z rodziny i dusze opuszczone.
18.00 Za ++ Otylię i Ernesta Madeckich w rocznicę ich śmierci.
wtorek 13.08.2019 r.
7.00 Za + Leopolda Kawałko, ++ z rodzin Kawałko i Myciuk.
18.00 Za + matkę Helenę Gomółka w kolejną rocznicę śmierci, ojca Józefa, ++ teściów Eleonorę i Józefa
Jurusik i + wnuka Mateusza.

7.00
18.00
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środa 14.08.2019 r. - św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
Msza Św. na rozpoczęcie Pielgrzymki na Jasną Górę – w intencji wszystkich pielgrzymów.
Za + męża i ojca Ryszarda Górczyńskiego w 1. rocznicę śmierci oraz dusze opuszczone.
czwartek 15.08.2019 r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
(kolekta na dzieła miłosierdzia)
PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
Za + babcię Jadwigę Jacek w kolejną rocznicę ziemskich urodzin.
Za + męża, dziadka i pradziadka Antoniego Paprocha w kolejną rocznicę śmierci, syna Piotra i córkę
Mirosławę.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 10. rocznicy ślubu w intencji Łukasza i Angeliki oraz o błogosławieństwo dla
rodziny (od rodziców).
Ślub konkordatowy: Robert Grabiec – Aneta Domańska.
Za + Jana Kilian (od siostry Bronisławy).
piątek 16.08.2019 r. PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 55. rocznicy urodzin w intencji córki Marii i zięcia Zygfryda oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
Za ++ Urszulę i Alfreda Wilda, ich ++ rodziców, brata Jana, bratową Urszulę i dusze opuszczone.
sobota 17.08.2019 r. - Uroczystość św. Jacka, prezbitera, gł. patrona metropolii górnośląskiej
PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
Za + Karola Mrozek.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 8. rocznicy ślubu w intencji Krzysztofa i Justyny Pieruszka oraz + żonę Ingę
w kolejną rocznicę urodzin.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 18.08.2019 r.
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(kalendarze misyjne na rok 2020)
2020)
Za + ciocię Marię Michalak, ++ rodziców Bolesławę i Bronisława, trzech braci, siostrę Zofię i Karola
Bandurskich, wujka Edwarda oraz ++ z pokrewieństwa.
Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki 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.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 85. rocznicy urodzin w intencji Huberta oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
Za ++ rodziców Jadwigę i Czesława Porwal w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Stanisława Wenerskiego
i ++ z rodzin Porwal, Rochowski, Weltrowski i Wenerski.
poniedziałek 19.08.2019 r.
Za + matkę Gertrudę Depta z okazji jej ziemskich urodzin oraz za + ojca Antoniego.
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 + Józefę Ułanowską (od Celiny i Andrzeja Leśniak). *
Za + Teresę Dubiel (od Sławka z rodziną). * Za + Weronikę Osicką (od sąsiadów i znajomych). *
Za ++ rodziców Otolię i Władysława Janus, teściów, ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze
opuszczone. *
wtorek 20.08.2019 r. - św. Bernarda, opata i dra Kościoła
Za + męża Krzysztofa Sabat w 4. rocznicę śmierci, ++ teściów, ++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze
opuszczone.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 75. rocznicy urodzin w intencji Józefa oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
środa 21.08.2019 r. - św. Piusa X, pap
Za + Gertrudę Garbas, męża Rudolfa, ++ rodziców Żymełka i Garbas.
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Za + męża Władysława Chorąży, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.

czwartek 22.08.2019 r. - NMP Królowej
7.00 Za + Emę Kapusta (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za ++ rodziców Monikę i Seweryna Mazurkiewicz, ich rodziców Genowefę i Mariana, teściów
Jadwigę i Augustyna Jacek oraz ++ rodzeństwo.
piątek 23.08.2019 r.
7.00 Za + ojca Eryka Morciniec z okazji 90. rocznicy ziemskich urodzin, + matkę Klarę, teścia Tadeusza
Romaniak i ++ z rodzin: Kalemba, Morciniec, Romaniak.
18.00 Za + Norberta Trompetę, ++ rodziców i rodzeństwo, teściów Agnieszkę i Franciszka Michalski,
+ synową Sylwię oraz dusze opuszczone.
sobota 24.08.2019 r. - Święto św. Bartłomieja, Apostoła
7.00 Za + Bertę Kostka, męża Jana, syna Wernera, Marię Wühl, męża Franciszka, Elsę Sange, Charlottę
Lipert, Frentzi Dziadźko, Teresę i Antoniego Majnusz i ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za + Reinharda Choroba, syna Piotra, córkę Ingrydę, ++ rodziców Antoniego i Agnieszkę Choroba.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 25.08.2019 r.
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(kolekta na szczególne inwestycje parafialne)
parafialne)
Za + Jadwigę Jahnke, + męża Eryka i dusze opuszczone.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Marty Sykulskiej oraz o błogosławieństwo dla
rodziny.
Za ++ rodziców Marię i Józefa Pyrczak, brata Antoniego, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 50. rocznicy urodzin w intencji Artura Kalemby oraz o błogosławieństwo dla
rodziny.
poniedziałek 26.08.2019 r. UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
Za + Urszulę Klose, ++ rodziców, rodzeństwo, teściów, dziadków i ++ z pokrewieństwa.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Teresy oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
wtorek 27.08.2019 r. - św. Moniki
Za + Erykę Tomiczek w 1. rocznicę śmierci, jej + męża, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo.
Za + Anielę Lokocz, męża Jana, poległego Antoniego Depta, chrześniaka Dariusza Lokocz, Teresę
Majnusz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 28.08.2019 r. - św. Augustyna, bpa i dra Kościoła
Za + Michała Makulik z okazji ziemskich urodzin.
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Za ++ Edytę i Henryka Stanek, ojca Maksymiliana Wiesner i dziadków z obu stron.
czwartek 29.08.2019 r. - Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Za ++ matki Marię Urbaniec i Bronisławę Borutko.
Za ++ Annę i Teofila Leksza, ++ 4. braci, Antoninę Socha i ++ z pokrewieństwa z obu stron.
piątek 30.08.2019 r.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji kolejnej rocznicy ślubu w intencji Anieli i Rudolfa oraz o błogosławieństwo dla
rodziny.
Za + męża Dietra Wróbel, jego rodziców i teściów, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa Wróbel i Ogórek.
sobota 31.08.2019 r.
Za + Józefa Fros i ++ z rodzin Fros, Przyszkowski.
Ślub konkordatowy: Mariusz Krauze – Nikola Nemcova.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Danuty i Grzegorza oraz o błogosł. dla rodziny.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 1.09.2019 r.

(w j. niemieckim) Za ++ rodziców Emanuela i Jadwigę Sorich i ++ rodzeństwo.
Za + Jana Fojcika, teściów, rodziców, szwagra Gerhada, siostrę Gabrielę Bulik, ++ z pokrewieństwa.
Chrzty i Roczki.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Pawła Piechula oraz o błogosł. dla rodziny.

