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

poniedziałek 10.02.2020 r.
7.00 Za + ojca Franciszka Jacek w dniu ziemskich urodzin, ++ matkę Jadwigę, siostrę Klarę, szwagra Karola

i ++ z pokrewieństwa.
18.00 1) Za + męża Brunona Gumienny w kolejną  rocznicę śmierci,  +  matkę Stefanię Maruszczak oraz

++ z pokrewieństwa Gumienny i Maruszczak.
2) Za + Klarę Pchałek w 30. dzień po śmierci.

wtorek 11.02.2020 r. NMP z Lourdes ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGOwtorek 11.02.2020 r. NMP z Lourdes ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
7.00 Za + Łukasza Wojnara (od rodziny Wdowików z Wrocławia).
10.0010.00 Za chorych i starszych parafian z Sakramentem Chorych i błogosławieństwem lurdzkim.Za chorych i starszych parafian z Sakramentem Chorych i błogosławieństwem lurdzkim.
18.00 Za + Małgorzatę Czogalla (od sąsiadów z ul. Dębowej).

środa 12.02.2020 r.
7.00 Za ++ męża Ernesta, siostrę Krystynę, ++ rodziców i teściów, + koleżankę, ++ z pokrewieństwa i dusze

w czyśćcu cierpiące. 
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + Joachima Wieczorka (od sąsiadów i znajomych).

czwartek 13.02.2020 r.
7.00 Za + matkę Wiktorię Rózga w kolejną rocznicę śmierci, ojca Franciszka, brata, 3. siostry, 3. szwagrów,

rodziców Pelagię i Augusta Klimanek, brata Zygmunta, szwagrów, dziadków z obu stron, + Ireneusza
Małkowskiego, Waldemara Gaweł oraz ++ z pokrewieństwa.

18.00 Msza Św. zbiorowa o jedność naszej parafii. *  O błogosławieństwo dla ofiarodawców i pomagają-
cych 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
tych,  którzy prosili  nas o modlitwę.  * Za + Marię  i  Wojciecha Holas,  Marię  i  Jana Drabik,  Zofię
i Tadeusza Ozorowskich, + Marię Siwiec, Józefę Wąsacz, Adama Jarosz, ++ z rodziny Kanewischer
oraz dusze w czyśćcu cierpiące. * Za + Marię Leś w 30. dzień po śmierci. * Za + Łukasza Wojnara (od
wujka Piotra i cioci Wardęgów z rodziną). * Za + Stefanię Baka w 30. dzień po śmierci. * Za + Marię
Trestka w 30. dzień po śmierci. * Za + Krzysztofa Ułanowskiego (od braci Grzegorza i Tomasza). * Za
+ Stanisława Batko (od siostrzenicy z dziećmi). * Za Ingeborgę Kłosek, jej + męża Franciszka. * Za
+ Stefana Michalskiego (od sąsiadów i znajomych). * Za + Krzysztofa Jankowskiego (od sąsiadów
z bloku przy ul. Krasickiego 1). * Za + Klarę Pchałek (od sąsiadów i znajomych). * Za + Iwonę Fidura,
syna Krzysztofa. * Za + Klarę Pchałek (od nauczycieli).

piątek 14.02.2020 r.
7.00 Za + Krystynę Ufniarz w 20. rocznicę śmierci.
18.00 Za + Antoniego Zawadzkiego w rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron oraz

dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 15.02.2020 r.

7.00 Za + matkę Ingeborgę Klosek, ojca Franciszka, brata Arnolda oraz ++ z rodziny Klosek i Muszowic (od
Waldemara z rodziną, wnuków i prawnuków z Niemiec).

18.00 Za + męża i ojca Henryka Nowickiego w rocznicę śmierci, ++ rodziców Monikę i Władysława, wnuka 
Kamila i ++ rodzeństwo z prośbą dla nich o radość życia wiecznego.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 16.02.2020 r.VI NIEDZIELA ZWYKŁA 16.02.2020 r.
7.00 Za ++ z rodziny Picz i dusze, o których nikt z ludzi nie pamięta.
9.00 Za +  matkę  Agnieszkę  w kolejną  rocznicę  śmierci  i  ziemskich  urodzin  oraz  ++ z  pokrewieństwa

Górecki, Głowacki. 
11.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 40. rocznicy urodzin w intencji Łukasza oraz o błogosławieństwo dla rodziny.



17.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji urodzin w intencji Gerdy.

poniedziałek 17.02.2020 r.
7.00 Za + mamę Monikę Mazurkiewicz w dniu ziemskich urodzin, ojca Seweryna, ++ pokrewieństwo z obu stron.
18.00 Za + Elfrydę Czyszczoń (od sąsiadów i znajomych).

wtorek 18.02.2020 r.
7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji urodzin w intencji Hildegardy oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
18.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki Trzykroć Przedziwnej, z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski,  z  prośbą o błogosławieństwo i  zdrowie dla  Przyjmujących kapliczki  MB oraz o życie
wieczne dla Jej zmarłych czcicieli.

środa 19.02.2020 r.
7.00 Za + Łukasza Wojnara w 30. dzień po śmierci.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za ++ Józefa  Kubica,  dwie  żony Rozalię  i  Zofię,  dziadków Franciszkę  i  Augustyna  Jacek,  trzech

poległych synów, + Waleskę i Pawła Kubica, + Łucję i Jana Piechula oraz ++ z pokrewieństwa. 
czwartek 20.02.2020 r.

7.00 Za + Leona Kot w dniu ziemskich urodzin oraz Teresę Ernst (od rodziny Przybyła).
18.00 Za + matkę Helenę Porwoł w kolejną rocznicę śmierci, ojca Franciszka, brata Ryszarda i ++ krewnych.

piątek 21.02.2020 r.
7.00 Za + matkę Teresę Majnusz, ojca Antoniego, dziadków z obu stron, + Andrzeja Michałek, Hildegardę

Stolorz, Anielę Lokocz, ++ Jana i Bertę Kostka, syna Wernera i ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za + Stefana Pasiekę, ++ rodziców i dusze opuszczone.

sobota 22.02.2020 r. - Święto Katedry św. Piotra Apostoła
7.00 Za + Łukasza Wojnara (od sąsiadów z ul. Lewandowskiego 6b).
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 30. rocznicy urodzin w intencji Małgorzaty Lenart oraz o błogosł. dla rodziny.
VII NIEDZIELA ZWYKŁA 23.02.2020 r. VII NIEDZIELA ZWYKŁA 23.02.2020 r. Dni Eucharystyczne, tzw. nabożeństwo 40-godzinneDni Eucharystyczne, tzw. nabożeństwo 40-godzinne

((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))
7.00 Za + żonę, matkę, babcię, prababcię i teściową Marię Buczek, ++ rodziców Bertę i Wilhelma Górecki,

brata  Józefa  z  żoną,  siostrę  Łucję  z  mężem,  teściów,  szwagierki,  szwagrów  oraz  tych,  którzy
spoczywają na naszym cmentarzu.

9.00 Za + Eryka Pchałek w 95. rocznicę ziemskich urodzin.
11.00 Za + Tadeusza Wierzbickiego, jego ++ rodziców Katarzynę i Michała, + brata Leona, ++ Magdalenę

i Wilhelma Zgraja, + brata Ernesta i ++ z pokrewieństwa.
17.00 Za  ++  rodziców  Hildegardę  i  Ottomara  Hellebrandt,  +  Łukasza  Śliwińskiego,  ++  Genowefę

i Władysława Gruchała oraz ++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 24.02.2020 r.

7.00 Za + Karola Sycha, ++ rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ braci Mariana i Józefa Depta, rodziców Anielę i Maksymiliana Depa oraz ++ z rodziny.

wtorek 25.02.2020 r.
7.00 Za + Stefana Kasprzyka (od znajomych).
18.00 Za + Stefanię Baka (od Andrzeja i Leokadii Strzelec z Rydułtów).

środa środa 26.02.2020 r. 26.02.2020 r. – Środa Popielcowa – Środa Popielcowa ((ofiara do skarbonek na potrzeby misjonarzyofiara do skarbonek na potrzeby misjonarzy))
7.00 Za + ojca Brunona Kurzeję, matkę Marię, siostrę Henrykę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 Za + Krzysztofa Jankowskiego w 30. dzień po śmierci.
16.30 Za  +  męża  Józefa  Długosz  w  30.  rocznicę  śmierci,  ++  rodziców  Adolfa  i  Małgorzatę  Potyka,

++ teściów i dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za ++ rodziców Teresę i Stanisława Lazar, + ich syna Józefa oraz ++ z pokrewieństwa.

czwartek po Popielcu 27.02.2020 r.
7.00 Za + męża Hermana Grzybek w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i teściów.
18.00 Za + rodziców Józefę i Mieczysława w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny.

piątek po Popielcu 28.02.2020 r. 
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosł. i zdrowie z okazji

25. rocznicy ślubu w intencji Bożeny i Grzegorza Balicz, o błogosł. dla dzieci, wnuków i całej rodziny.
18.00 Za + Alojzego Jucha, ++ Waleskę i Jana Plachetka, ++ z rodziny Jucha, Kurpierz i dusze w czyśćcu cierpiące.



sobota po Popielcu 29.02.2020 r.
7.00 Za + Gerharda Mösch w 1. rocznicę śmierci.
18.00 Za + Jerzego Robak w 1. rocznicę śmierci.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 1.03.2020 r.I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 1.03.2020 r.
7.00 (j. niem.) Za ++ rodziców Wilhelma i Agatę Absalon, siostrę Martę, szwagrów Wilhelma, Józefa, Jana, 

Rudolfa, + Annę Olszówka oraz ++ z pokrewieństwa.
9.00 Za + Stanisława Wenerskiego, ++ z rodzin Wenerski i Weltrowski oraz dusze w czyśćcu ciepiące.
11.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Urszuli Urbaniec oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
15.30 Chrzty: Lech Krzysztof Tomczak. Roczki: 
17.00 Za + żonę,  matkę i  babcię Eugenię Front w kolejną rocznicę śmierci,  ++ siostry,  brata,  rodziców,

teściów, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
poniedziałek 2.03.2020 r.

7.00 Za + Klarę Pchałek (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za + ojca Jerzego Ernst w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ 2. żony Weronikę i Teresę.

wtorek 3.03.2020 r.
7.00 Za + Stanisława Batko (od siostry Bogumiły).
18.00 Za + Łukasza Wojnara (od sąsiadów z ul. Lewandowskiego 6b).

środa 4.03.2020 r.
7.00 Za + Adelajdę i Agnieszkę Zgraja, rodziców Pawła i Łucję Wojtaszek oraz dziadków z obu stron.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za ++ Albinę Kruszelnicką, męża Zygmunta oraz ++ z rodziny Kruszelnicki, Suchecki.

czwartek 5.03.2020 r.  (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 Za + Stefana Michalski (od sąsiadów i znajomych).
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci.
17.15 Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II.
18.00 1) Za żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne, o nowe powołania do służby w Kościele. Za wstawien-

nictwem św. Jana Pawła II w intencji próśb i podziękowań, za rodziny naszej parafii, dzieci i młodzież.
2) Za ++ rodziców Marię i Pawła Piper w kolejne rocznice śmierci, braci i Bogdana, bratową Cecylię,
Elfrydę i Jana Koźlik ++ z pokrewieństwa.

piątek 6.03.2020 r. (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 1) Za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

2) Za ++ rodziców Annę i Antoniego Restel, brata Adolfa.
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
18.00 Za + Agnieszkę Raczyńską i jej męża Władysława Raczyńskiego.

sobota 7.03.2020 r. (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 Msza Św. wraz z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). Za ++ i żyjących czcicieli NMP.
18.00 Za + Marię Gołąb (od sąsiadów z ul. Lewandowskiego 10d).

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8.03.2020 r.II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8.03.2020 r.
7.00 Za + Klarę Baron w kolejną rocznicę śmierci.
9.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

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

i zdrowie z okazji 70. urodzin w intencji Franciszka oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
16.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
17.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 30. rocznicy urodzin w intencji Kingi Gołąb oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
poniedziałek 9.03.2020 r.

7.00 Za ++ Charlotte Lippert i jej męża 
18.00 Za + Krzysztofa Jankowskiego (od sąsiadów z bloku przy ulicy Krasickiego 1).

wtorek 10.03.2020 r.
7.00 Za ++ Hildegardę i Józefa Wójcik, ++ rodziców i rodzeństwo.
18.00 Za + męża Józefa Mamczur, wnuka Łukasza, teściów, rodziców Józefa i Franciszkę Bicz, dziadków

Franciszka i Annę Mikosz oraz ++ z rodzin.
środa 11.03.2020 r.

7.00 Za + Alfreda Miś (od sąsiadów z ul. Lewandowskiego 8).
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.



18.00 Za + Stefana Michalski (od sąsiadów i znajomych).
czwartek 12.03.2020 r.

7.00 Za + Klarę Pchałek (od sąsiadów i znajomych). 
16.30 Droga krzyżowa dla dzieci.
18.00 Za ++ rodziców Józefę i Wilhelma Goleczko, siostrę Urszulę, ++ z rodzin Goleczko i Mitręga. 

piątek 13.03.2020 r.
7.00 Za + męża Józefa Stanek, ++ rodziców Anielę i Szczepana Zdyb, teściów Feliksa i Mariannę Stanek,

pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Msza Św. zbiorowa o jedność naszej parafii. *  O błogosławieństwo dla ofiarodawców i pomagają-

cych 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
tych, którzy prosili  nas o modlitwę.  * Za + Władysława Raczyńskiego, jego żonę Agnieszkę,  jego
rodziców Mariannę i Franciszka, siostry Stanisławę i Bolesławę oraz brata Tadeusza. * Za ++ rodziców
Martę i Emanuela, brata Leonarda, teściów Mariannę i Stefana, dziadków i ++ z pokrewieństwa. * Za
+ męża Andrzeja Bury,  ++ z rodziny Bury i  Rybczyński.  * Za + Stanisława Batko (od siostrzenic
Katarzyny i Ewy). * Za + Otylię Buczek w 30. dzień po śmierci. * Za + Stefanię Baka. * Za + Teresę
Lubera. * Za + Wandę Jaworską (od koleżanek i znajomych). * Za ++ rodziców Otylię i Emila Kostka,
siostrę Ingeborgę, szwagra Alfonsa i brata Gotfryda. * Za + Marię Kroker, + Jerzego Wycisk, ++ Erykę
i Edmunda Tomiczek. * 

sobota 14.03.2020 r.
7.00 Za ++ z rodziny Auch i Wieczorek.
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie w intencji rodziny Wróbel, + dziadka Henryka, ojca Dietra, ++ z rodziny Twaróg i Wróbel.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15.03.2020 r. III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15.03.2020 r. ((kolekta na inwestycje parafialnekolekta na inwestycje parafialne))

7.00 Za + Pawła Kurzeja, + żonę, ++ dzieci i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 Za + Wincentynę Krajewską oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za + Bogdana w kolejną rocznicę śmierci.
16.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
17.00 Za ++ rodziców Irenę i Kazimierza Teresiak, Mariannę i Zygmunta Kubiczak, dziadków z obu stron,

++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 16.03.2020 r.

7.00 Za + matkę Gertrudę Depta w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Antoniego.
18.00 Za ++ rodziców Nadzieję i Antoniego Gębala, + siostrę Łucję oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa.

wtorek 17.03.2020 r.
7.00 Za + Jana Kowalczyka z okazji ziemskich urodzin.
18.00 Za + Jana Raciborskiego (od sąsiadów z ul. Bema 5).

środa 18.03.2020 r.
7.00 Za + Jana Kowalczyka.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 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.

czwartek 19.03.2020 r. św. Józefa
7.00 Za ++ Jana i Urszulę Jordan w kolejna rocznicę śmierci.
16.30 Droga krzyżowa dla dzieci.
18.00 Za + Józefa Depta w rocznicę ziemskich urodzin.

piątek 20.03.2020 r.
7.00 Za + Monikę Grzych z okazji 80. rocznicy ziemskich urodzin oraz + męża Stanisława.
18.00 Za  +  żonę  Klarę  Tworuszka  w  dniu  ziemskich  urodzin,  córkę  Cecylię,  rodziców  Marię  i  Jana

Tworuszka, teściów, 2. zięciów oraz dusze, o których nikt z ludzi nie pamięta.
sobota 21.03.2020 r.

7.00 Za + Alfreda Wilda w 20. rocznicę śmierci, żonę Urszulę, ++ z rodzin Wilda i Jordan oraz dusze op.
18.00 Za + Urszulę Goleczko, ++ jej rodziców i dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22.03.2020 r. - LAETAREIV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22.03.2020 r. - LAETARE
7.00 Za + Marię Wühl i męża Franciszka. 
9.00 Za + Emmę Kapusta w 1. rocznicę śmierci.
11.00 Za + Marię Gołąb (od sąsiadów z ul. Lewandowskiego 10c).



16.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
17.00 Za + syna Zbigniewa, rodziców Helenę i Kazimierza, siostrę Marię, ++ z rodzin Kisz, Ścira i Zakrzewskich.


