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

Drodzy parafianie!
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, wydajemy kolejny numer naszego informatora „Łezka”. Pragniemy
Was zapewnić, że wszystkie zapisane poniżej i zamówione przez Was intencje zostaną odprawione zgodnie
z planem. Każdego dnia odprawiamy dodatkową Mszę Św. do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich
chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
Choć dla bezpieczeństwa nie wolno nam gromadzić się w świątyni, prosimy, aby łączyć się z nami duchowo.
Podczas przeżywania Mszy Św. transmitowanych przez radio lub telewizję przyjmujmy Pana Jezusa do swojego serca i życia na sposób duchowy. Pomocą w modlitwie niech będą m. in. zamieszczane na parafialnej stronie internetowej nasze rozważania do niedzielnej ewangelii i rozważania pasyjne, a także teksty Dr. Krzyżowej.
Gorąco zapraszamy do adorowania Najświętszego Sakramentu, który wystawiany jest w naszym kościele
codziennie w godz. 8.00-18.00 (w niedzielę 10.00-17.00). Nie zapominajmy, aby przystąpić do Sakr. Pokuty.
Nie zostawiajmy tego do ostatnich dni przed Świętami, aby nie gromadzić się w kościele zbyt licznie. Okazja
do spowiedzi jest codziennie w godz. 8.00-8.30 i 17.30-18.00 (w niedzielę 10.00-10.30 i 16.30-17.00).
Kancelaria parafialna czynna telefonicznie lub mailowo (kancelaria@parafiakuznia.pl) we wtorki 16.0017.00 i piątki 8.00-9.00.
Zachęcamy gorąco do osobistej modlitwy, nabożnego czytania Pisma Św. Przypominamy także o uczynkach
gładzących grzechy: poście, modlitwie i jałmużnie. Pamiętajmy o pomocy ludziom starszym i chorym. Łączmy się ze sobą i wspierajmy odmawiając różaniec w swoich rodzinach codziennie o godz. 20.30 kończąc go
Apelem Jasnogórskim. Nie pozwólmy, aby nieprawdziwe informacje i komentarze wprowadziły zamęt w nasze
umysły i serca! Módlmy się w intencji naszego nawrócenia i ustania epidemii. Wspierajmy się nawzajem!
Wasi Duszpasterze!
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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22.03.2020 r. LAETARE

Za + Marię Wühl i męża Franciszka.
Za + Emmę Kapusta w 1. rocznicę śmierci.
Za + Marię Gołąb (od sąsiadów z ul. Lewandowskiego 10c).
Za + syna Zbigniewa, rodziców Helenę i Kazimierza, siostrę Marię, ++ z rodzin Kisz, Ścira i Zakrzewskich.
poniedziałek 23.03.2020 r.
7.00 Za + Urszulę Klose, + Helmuta Heiny oraz ++ z rodziny Klose, Szafarczyk.
18.00 Za + męża Edwarda Zawisz z okazji ziemskich urodzin oraz dusze opuszczone.
wtorek 24.03.2020 r.
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 40. urodzin w intencji Sebastiana.
18.00 Za + syna Grzegorza z okazji kolejnych ziemskich urodzin, męża Czesława, rodziców i ++ krewienych.

środa 25.03.2020 r. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

7.00 Za ++ Pawła Bugiel i żonę Klarę.
18.00 O błogosławieństwo dla osób rozpoczynających modlitwę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
czwartek 26.03.2020 r.
7.00 Za + męża Edmunda Rogalski, ++ rodziców i rodzeństwo oraz teściów.
18.00 Za ++ Franciszkę i Franciszka Michalski, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 27.03.2020 r.
7.00 Za + ojca Józefa Gomółka w rocznicę ziemskich urodzin oraz + matkę Helenę.
18.00 Za + Franciszka i Jadwigę Wesper, bratowe Elżbietę i Stefanię, + męża Ernesta i ++ z pokrewieństwa.
sobota 28.03.2020 r.
7.00 Za ++ rodziców Irenę i Antoniego Zgraja, dziadków z obu stron, ++ z rodziny Zgraja i Majnusz oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ Piotra Choroba, jego siostrę Ingridę, ojca Reinharda oraz ++ z rodzin Choroba i Mazur.

7.00
9.00
11.00
17.00
7.00
18.00
7.00
18.00

7.00
18.00
7.00
18.00

7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
9.00
11.00
17.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29.03.2020 r.

Za + Huberta Niemiec, + żonę Elżbietę, ++ z rodzin Niemiec, Skorupa i Rak.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Józefy i Jana Sztaf oraz o błogosł. dla rodziny.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Józefa oraz o błogosł. i zdrowie dla rodziny.
Za ++ Stanisława i Genowefę Mirek, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
poniedziałek 30.03.2020 r.
Za + ojca Herberta Stanjek w kolejna rocznice śmierci, matkę Genowefę, ++ z pokrewieństwa Stanjek
i Chmielarz.
Za + Teresę Dubiel (od Lucyny).
wtorek 31.03.2020 r.
Za + Mariana Huczka (od rodziny Przybyła i Kozak).
Za ++ Władysławę, Walentego, Stanisława, Kazimierza i Zdzisława Jakubik z prośbą o miłosierdzie
Boże i łaskę nieba dla nich.
środa 1.04.2020 r.
Za + Teresę Szczepaniak w kolejną rocznicę śmierci i Józefa Szendzielorz w kolejną rocznicę śmierci.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji urodzin w intencji Stanisława.
czwartek 2.04.2020 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
Za + męża, ojca i dziadka Romana Orłowskiego w 9. rocznicę śmierci oraz z okazji ziemskich urodzin,
++ rodziców Wandę i Jana, siostrę Felicję, brata Mariana, bratanka Konrada, szwagra Henryka oraz
dziadków z obu stron.
1) Za żyjących i ++ kapłanów i siostry zakonne oraz o nowe powołania do służby w Kościele. Za
wstawiennictwem św. Jana Pawła II w intencji próśb i podziękowań, za rodziny naszej parafii,
dzieci i młodzież.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 45. rocznicy ślubu w intencji Cecylii i Stefana oraz o błogosławieństwo dla dzieci
z rodzinami.
piątek 3.04.2020 r. (pierwszy piątek miesiąca)
1) Za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji urodzin w intencji Bernardy Chroboczek.
Za ++ rodziców Teresę i Kurta Wawersig, + matkę Reginę Langosz oraz ++ z pokrewieństwa.
sobota 4.04.2020 r. (pierwsza sobota miesiąca)
1) Msza Św. wraz z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). Za ++ i żyjących czcicieli NMP.
2) Za + Elżbietę Chroboczek.
Za + Ingrydę Waga.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 5.04.2020 r.

Za + Agnieszkę Kurzeja, + męża i ++ dzieci.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Anny i Tomasza Szostak oraz o błogosł. dla rodziny.
Za + brata Mariana Chybowskiego w 1. rocznicę śmierci, ++ rodziców Władysława i Stefanię.
Za + ojca Horsta Ryszka w kolejną rocznicę śmierci, matkę Helenę, teścia Józefa Rajchel,
++ dziadków, pokrewieństwo oraz dusze opuszczone.
Wielki Poniedziałek 6.04.2020 r.
Za ++ dziadków Klarę i Teodora Baron.
Za + Adama Mleczko.
Wielki Wtorek 7.04.2020 r.
Za + matkę Klarę Morciniec z okazji 90. rocznicy ziemskich urodzin, ++ ojca Eryka, teścia Tadeusza
Romaniak oraz ++ z rodzin Kalemba, Morciniec i Romaniak.
Za + ojca Władysława Piechnik w 15. rocznicę śmierci, + mamę Martę, ++ dziadków z obu stron,
++ z pokrewieństwa, ++ teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wielka Środa 8.04.2020 r.
Za + matkę Luizę Stanek.
Za ++ rodziców Marię i Ewalda Kalemba, dziadków z obu stron oraz ++ z rodzin Kalemba i Michalski.

WIELKI CZWARTEK 9.04.2020 r.

18.00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ i adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy
(Gorzkie Żale, cz. I).

WIELKI PIĄTEK 10.04.2020 r. (ofiara u Bożego Grobu na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej)
Świętej)

7.00 Ciemna Jutrznia i Gorzkie Żale, cz. II.
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa.
18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ i adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim (Gorzkie Żale, cz. II).

WIELKA SOBOTA 11.04.2020 r.

7.00 Ciemna Jutrznia i Gorzkie Żale, cz. III.
21.00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 12.04.2020 r. (kolekta na naszą świątynię)
7.00 Za + ojca opata Adalberta Kurzeja, ++ księży i siostry zakonne, które posługiwały w naszej parafii.
9.00 Za + Teresę Lubera (od sąsiadów z ul. Lewandowskiego 8).
11.00 Za ++ Helenę i Piotra Ogonowskich, brata Tadeusza i ++ dziadków.
Po Mszy Św. ślub: Czesław Wojtasik – Barbara Milczarska.
16.15 Uroczyste Nieszpory Wielkanocne.
17.00 Za + Brunona Gumienny z okazji 75. rocznicy ziemskich urodzin.
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PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 13.04.2020 r. (zbiórka do skarbonek na KUL)

(w j. niemieckim) Za ++ Ingridę Choroba, brata Piotra, ojca Reinharda, ++ z rodzin Choroba i Mazur.
1) W intencji mężczyzn i młodzieńców naszej parafii.
2) Za ++ teściów Gertrudę i Pawła Wróbel, dziadków i rodzeństwo z obu stron, + męża Dietra oraz
++ z rodziny Wróbel i Ogórek.
Chrzty: Jakub Jan Koźlik.
Roczki: Samuel Piotr Marcalik, Piotr Jargieło, Zuzanna Górska, Maja Janina Kliś, Jagoda Gomółka.
Za + Izydora Mitrenga, jego + żonę, ++ rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo, + Joachima Forysz.
wtorek w Oktawie Wielkanocy 14.04.2020 r. Emaus Kapłański
1) Za + Franciszkę Rimer, Wilhelma Zaremba, żonę Elżbietę i drugą żonę Annę.
2) Za + Antoniego Kroker, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo oraz + siostrę zakonną Restitutę.
środa w Oktawie Wielkanocy 15.04.2020 r.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Aliny i Józefa Kubica oraz o błogosławieństwo dla
dzieci z rodzinami.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Msza Św. zbiorowa 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
tych, którzy prosili nas o modlitwę. * O błogosławieństwo dla Marcina i Wiktorii oraz całej rodziny. Za
++ z rodziny Gorzolla i Pisarek. * Do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla córki i całej rodziny. * Za + Stanisława Batko
(od siostrzeńców Grzegorza i Ewy z rodzinami). * Za + Otylię Buczek (os sąsiadów i znajomych). * Za
+ wychowawczynię Klarę Pchałek (od uczennic ze Szkoły Podstawowej). * Do Bożej Opatrzności
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 55. rocznicy ślubu w intencji Władysławy i Henryka Pawłowskich oraz o błogosławieństwo dla rodziny. * Za
+ Stefanię Baka (od sąsiadów i znajomych). * Za + Alojzego Depta w 30. dzień po śmierci. * Do Bożej
Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla
rodziny Kudla. * Za + Teodora Korbusa. * Za + Stanisława Sadzawca w 30. dzień po śmierci. * Za Eugeniusza Prusickiego (od sąsiadów). *
czwartek w Oktawie Wielkanocy 16.04.2020 r.
DEKANALNY KONWENT WIELKANOCNY W BARGŁÓWCE
1) Za + ojca Pawła Kosteczka z okazji jego ziemskich urodzin, matkę Hildegardę, ++ z pokrewieństwa
i dusze opuszczone.
2) Za + mamę, babcię i prababcię Elżbietę Remiorz z okazji ziemskich urodzin (od córki Ireny
z rodziną).

piątek w Oktawie Wielkanocy 17.04.2020 r.
7.00 Za + Martę Mrozek.
12.00 Ślub konkordatowy: Klaudia Rąpała – Adrian Zagola.
18.00 Za + rodziców Wilhelma i Józefę Goleczko oraz siostrę Urszulę.
sobota w Oktawie Wielkanocy 18.04.2020 r.
7.00 Za + Wandę Jaworską (od koleżanek i znajomych).
18.00 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Świętej Faustyny z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla Pawła Serafin z okazji 11. rocznicy urodzin (od
Liturgicznej Służby Ołtarza).

II NIEDZIELA WIELKANOCY – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 19.04.2020 r.
7.00
9.00

(zbiórka do skarbonek na potrzeby „Caritas” diecezji i parafii)

Za + Annę Ogórek, ++ męża Jana i Pawła, syna Gerarda, zięcia Edmunda, ++ rodziców Katarzynę
i Kazimierza Bednarski, ++ z pokrewieństwa.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Stanisława Skrzypek oraz o błogosł. dla rodziny.

11.00 Rocznica 1. Komunii Św. – w intencji dzieci, ich rodziców i chrzestnych.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 40. rocznicy ślubu w intencji Krystyny i Andrzeja Kubiczak i w 65. rocznicę urodzin
Andrzeja oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
poniedziałek 20.04.2020 r.
7.00 Za + Stanisława Kozak w kolejną rocznicę śmierci, Krystiana Müller, ++ z rodzin Przybyła i Kowalczyk.
18.00 Za + żonę Wandę Synowiec w 2. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, + siostrę oraz 2. szwagrów.
wtorek 21.04.2020 r.
7.00 Za + Jana Łazarskiego.
18.00 Za + Edeltraudę Bugajską z okazji kolejnych ziemskich urodzin, ++ rodziców i teściów, ++ z rodziny
i pokrewieństwa.
środa 22.04.2020 r.
7.00 Za + ojca Stanisława w kolejną rocznicę ziemskich urodzin.
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 1) Msza Św. pontyfikalna z udziałem ks. bpa Jana Kopca z udzieleniem Sakr. Bierzmowania.
2) Za + męża, ojca i dziadka Józefa Sokołowskiego w 4. rocznicę śmierci, ++ rodziców Mariannę
i Stanisława Walczak, siostrę Wandę, brata Zbigniewa, dziadków z obu stron i ++ pokrewieństwa.
czwartek 23.04.2020 r. - Uroczystość św. Wojciecha, bpa i męczennika, patrona Polski
7.00 Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez wstawiennictwo Świętego Wojciecha z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla Mateusza Nowickiego z okazji 12. rocznicy
urodzin (od Liturgicznej Służby Ołtarza).
18.00 Za + ojca Jana w rocznicę ziemskich urodzin.
piątek 24.04.2020 r.
7.00 Za + ojca Stanisława w kolejną rocznicę śmierci.
18.00 Za + Elfrydę i Józefa Czyszczoń, + syna Jana oraz + Andrzeja Sawina i ++ z pokrewieństwa.
sobota 25.04.2020 r. - św. Marka, Ewangelisty
7.00 Za ++ rodziców Mariannę i Romualda, ich rodziców, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
14.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 40. rocznicy ślubu i 60. rocznicy urodzin w intencji Urszuli i Konstantego Najda,
w intencji dziecka chrzcielnego Antoniego Harazim oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny.
18.00 Za + Lecha Major w 1. rocznicę śmierci.

III NIEDZIELA WIELKANOCY 26.04.2020 r. NIEDZIELA BIBLIJNA
7.00

(kolekta na szczególne inwestycje parafialne)

Za ++ rodziców Małgorzatę i Antoniego Konieczny, + męża Piotra Rybak, synową Beatę. ++ z pokre
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 Za + Annę Czogała w kolejna rocznicę śmierci, ++ Marię i Pawła Mikołajek, dziadków z obu stron,
++ z pokrewieństwa.
11.00 Za + Marię Gołąb (od sąsiadów z ul. Lewandowskiego 10d).
17.00 Za + ojca Michała Jankowskiego w kolejną rocznicę śmierci, brata Krzysztofa, ++ teściów Jadwigę
i Józefa Wrzodak oraz ++ z rodziny.

