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

Drodzy parafianie! Za nami szczególne święta.  Z pewnością nie  były one łatwe, ale zarazem były
sprawdzianem, na ile potrafimy w swoich rodzinach stworzyć atmosferę Domowego Kościoła. W nim napraw-
dę Pan Bóg jest obecny. Informator, który wydajemy będzie dostępny zarówno na stronie internetowej, jak
i w postaci drukowanej zostanie wyłożony z tyłu świątyni.

Sytuacja wokół nas zmienia się bardzo dynamicznie. Spróbujemy w przyszłym tygodniu przywrócić
już „normalne funkcjonowanie” nabożeństw. Jednakże o poszczególnych nabożeństwach i procesjach będzie-
my informować na bieżąco.

Możemy już gromadzić się w świątyni, choć jest to znacznie ograniczone. W naszym kościele może
jednocześnie przebywać nie więcej niż 40 osób. Prosimy siadać tylko na miejscach oznaczonych białą kartką.
Ograniczenie liczby uczestniczących w liturgii w dniu powszednim nie stanowi większego problemu. Obawia-
my się jednak niedziel. Chcielibyśmy mieć już Was wszystkich w kościele, jednak przypominamy, że jesteśmy
w szczytowym etapie rozwoju epidemii, a dyspensa ks. Biskupa od uczestnictwa we Mszy Św. wciąż obowią-
zuje. W tej dziwnej sytuacji zachęcamy więc Was bardziej do uczestnictwa we Mszy Św. w kościele w dni po-
wszednie, niż w Dzień Pański. Do Komunii Św. przystępują najpierw osoby przyjmujące Ciało Chrystusa na
rękę (koniecznie spożywają Je w obecności księdza!), a następnie osoby przyjmujące do ust. Miejmy wciąż
cierpliwość i przeżywajmy Eucharystię niedzielną w naszych domach za pośrednictwem telewizji lub interne-
tu. Pomocą w modlitwie niech będą m. in. zamieszczane na parafialnej stronie internetowej nasze rozważania
do niedzielnej ewangelii lub inne propozycje dla dzieci i młodzieży.

Gorąco zapraszamy do nawiedzania naszej otwartej przez cały dzień świątyni. Okazja do spowiedzi co-
dziennie przed każdą Mszą Św. Kancelaria parafialna czynna telefonicznie lub mailowo (kancelaria@parafiak-
uznia.pl) we wtorki 16.00-17.00 i w piątki 8.00-9.00.

Zachęcamy gorąco do osobistej modlitwy i nabożnego czytania Pisma Św. Łączmy się ze sobą odma-
wiając różaniec w rodzinach codziennie o godz. 20.30 kończąc go Apelem Jasnogórskim. Czyńmy to w intencji na-
szego nawrócenia i ustania epidemii. Możemy zyskać za to odpust zupełny. Wspierajmy się nawzajem!

Wasi Duszpasterze!

poniedziałek 27.04.2020 r.
7.00 Za ++ matki Martę Przybyła i Jadwigę Michalski z okazji ich ziemskich urodzin, + ojca Wilhelma,

++ szwagrów i szwagierki, ich ++ córki oraz + Grzegorza.
18.00 Za + męża Władysława Stasiak, ++ rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa.

wtorek 28.04.2020 r.
7.00 Za + Jana Chorobę, ++ rodziców i teściów, brata Jerzego i szwagra Rudolfa. 
18.00 Za + Ryszarda Warcok, żonę Magdalenę, ++ z pokrewieństwa Warcok i Mitrenga, + Józefa Grzesik,

żonę Ernestynę, syna Henryka, Jerzego i Ettienetię Kuska, Janinę Mrowiec i dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 29.04.2020 r.

7.00 Za + Otylię Buczek (od sąsiadów i znajomych).
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + żonę, matkę i babcię Rozalię Latos w rocznicę jej ziemskich urodzin, ++ rodziców z obu rodzin

Jana  i  Mariannę,  zaginionego  na  wojnie  teścia  Alojzego,  teściową  Anastazję,  ++  z  rodzeństwa
i pokrewieństwa z obu rodzin, ++ kapłanów, którzy posługiwali w naszej parafii, sąsiadki i sąsiadów
z klatki przy ul. Lewandowskiego 10c.

czwartek 30.04.2020 r.
7.00 1) Za + rodziców Klarę i Alojzego Knura oraz ++ rodziców Hildegardę i Adolfa Przybyła, ++ dziadków

z obydwu stron, ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Rozalię Urban w 30. dzień po śmierci.

18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Stefanii Urban oraz o błogosławieństwo dla rodziny.



piątek 1.05.2020 r. (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 Za wszystkich parafian, szczególnie za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
12.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 90. rocznicy urodzin w intencji Janiny Absalon.
18.30 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie w intencji Róży Żurek oraz o szczęśliwą śmierć dla niej.
sobota 2.05.2020 r. (pierwsza sobota miesiąca)

7.00 1)  Msza  Św.  wraz  z  Godzinkami (wymiana  tajemnic  różańcowych). Za  wszystkich  parafian,
szczególnie za ++ i żyjących czcicieli NMP.
2) Za ++ Konrada i Wilhelminę Rychly.

18.00 Za ++ rodziców Elfrydę i Ludwika, Marię i Edwarda, brata Wiesława, dziadków i ++ z pokrewieństwa.
IV NIEDZIELA WIELKANOCY 3.05.2020 r. DOBREGO PASTERZAIV NIEDZIELA WIELKANOCY 3.05.2020 r. DOBREGO PASTERZA

Uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej patronki Polski, Uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej patronki Polski, Światowy Dzień Modlitw o PowołaniaŚwiatowy Dzień Modlitw o Powołania
7.00 Za + Marię Sonnek.
9.00 W intencji Ojczyzny, Sprawujących władzę i Mieszkańców naszej Gminy oraz za wstawiennic-

twem św. Floriana w intencji Strażaków i ich rodzin.
11.00 Za + Grażynę Pietrzyk-Sadowską w 3. rocznicę śmierci (od męża i dzieci).
17.00 Za + żonę Sylwię Skorupa, ++ rodziców i teściów oraz ++ z rodziny.

poniedziałek 4.05.2020 r. - św. Floriana
7.00 Za + Mariana Czarnotę (od przyjaciela z rodziną).
18.30 Za ++ rodziców Marię i Grzegorza Mikulskich, teściów Helenę i Józefa Murawskich, + brata Andrzeja

i ++ dziadków z obu stron.
wtorek 5.05.2020 r.

7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 5. rocznicy ślubu w intencji Jolanty i Piotra oraz o błogosł. dla dzieci i całej rodziny.

18.30 Za ++ rodziców Elfrydę i Stanisława Cieślik, ++ z rodzin Bulenda.
środa 6.05.2020 r.

7.00 Za + Jana Chroboczek, ++ rodziców, braci Jerzego i Wincentego.
18.30 Za + Stefanię Czyszczoń w dniu ziemskich urodzin.

czwartek 7.05.2020 r. (pierwszy czwartek miesiąca) 
7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 85. rocznicy urodzin w intencji Rity oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
18.00 Nabożeństwo Majowe ku czci św. Jana Pawła II.
18.30 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 przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz zdrowie dla Rafała Salamona z okazji 15.
rocznicy urodzin (od Liturgicznej Służby Ołtarza).

piątek 8.05.2020 r
7.00 Za + ks. Gerarda Kostka.
18.30 Za  +  matkę  Teresę  Ernst  w  3.  rocznicę  śmierci,  jej  mężów  Leona  i  Jerzego,  rodziców,  teściów

i ++ z pokrewieństwa.
sobota 9.05.2020 r.

7.00 Za + Wincentę Szwalską w dniu ziemskich urodzin (msza od córki z rodziną).
18.00 Za + ojca Tadeusza Nems w 1. rocznicę śmierci, + mamę Wandę, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

V NIEDZIELA V NIEDZIELA WIELKANOCY 10.05.2020 r. WIELKANOCY 10.05.2020 r. ((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))
7.00 Za + ojca Franciszka Rózga w kolejna rocznicę ziemskich urodzin, matkę Wiktorię, brata, 3. siostry,

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

9.00 Za + męża Jana Ziober w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców Elżbietę i Roberta Kuśka, rodzeństwo
Alfonsa, Maksa, Krystynę i Elfriedę, ++ teściów Annę i Franciszka Ziober, pokrewieństwo z obu stron
i dusze opuszczone.

11.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Adeli oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny.

17.00 Za + Franciszka Pruban w 5. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa i dusze
w czyśćcu ciepiące.



poniedziałek 11.05.2020 r.
7.00 Za + ojca Stanisława w kolejną rocznicę ziemskich urodzin.
18.30 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 30. rocznicy ślubu w intencji Urszuli i Janusza oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
wtorek 12.05.2020 r.

7.00 Za + ojca Herberta Stanjek z okazji ziemskich urodzin, matkę Genowefę, ++ z pokrewieństwa Stanjek
i Chmielarz.

18.30 Za + ojca Franciszka Grzesik, żonę, dwie córki, syna Edmunda i trzech zięciów.
środa 13.05.2020 r. - NMP Fatimskiej

7.00 Za ++ Gertrudę i Franciszka Gruszka, ++ rodziców i z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
19.30 Nabożeństwo Fatimskie z modlitwą Rzymską Nowenny do MB Nieustającej Pomocy i Msza Św.

w intencjach zbiorowych. O jedność naszej parafii. * O błogosławieństwo dla ofiarodawców i poma-
gających 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. * Do Bożej
Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla
rodziny Kudla. * O błogosławieństwo dla Marcina i Wiktorii oraz całej rodziny. Za ++ z rodziny Go-
rzolla i Pisarek. *  Za + mamę, żonę i babcię Krystynę Hołubiec w rocznicę ziemskich urodzin, aby
przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierny Bóg dał jej łaskę zbawienia. * Za + Stanisława Batko
(od siostrzeńca Rafała). * Za + Ingeborgę Kłosek z okazji ziemskich urodzin. * Za + Otylię Buczek (od
sąsiadów i znajomych). * Za ++ rodziców Annę i Józefa Szarkowicz, Zofię i Tadeusza Dziembowskich.
* Za + męża Andrzeja Milczarskiego w 19. rocznicę śmierci. * Za ++ Józefa i Joannę Zgraja, + Wikto-
rię  Jacek  i  ++  z  pokrewieństwa.  *  Za  +  Małgorzatę  Ostromęcką  (od  sąsiadów  i  znajomych).  *
Za + Małgorzatę Czogalla (od przyjaciół DFK). *

czwartek 14.05.2020 r. - Święto św. Macieja, Apostoła 
7.00 Za + Helenę i Jana Szram, Martę i Ignacego Sekuła, Ryszarda, Rajmunda, Józefa i dusze opuszczone.
18.30 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Rozalii oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny.
piątek 15.05.2020 r.

7.00 Za + męża Jana Wasik z okazji ziemskich urodzin, ++ z rodziny z obu stron oraz dusze opuszczone.
18.30 Za + syna Jarosława Jończyka i ++ z pokrewieństwa.

sobota 16.05.2020 r. - Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Gliwicach
7.00 Za + Adelajdę Absalon, syna Norberta, jej rodziców Marię i Antoniego Urbaniec, dwóch braci Alfreda

i Wilhelma oraz ++ z pokrewieństwa.
18.30 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.
VI NIEDZIELA WIELKANOCY 17.05.2020 r.VI NIEDZIELA WIELKANOCY 17.05.2020 r.

7.00 Do Bożej  Opatrzności  przez  wstawiennictwo  Matki  Bożej  z  podziękowaniem za  otrzymane  łaski,
z  prośbą  o  błogosławieństwo  i  zdrowie  dla  Grzegorza  Dubiela  z  okazji  32.  rocznicy  urodzin  (od
Liturgicznej Służby Ołtarza).

9.00 O błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie w intencji ks. Proboszcza w 23. rocznicę święceń.
11.00 Za + Waltera Probst w dniu ziemskich urodzin, ++ żonę Rosemarie w kolejną rocznicę śmierci, córkę

Andreę, ++ rodziców i teściów.
17.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Patrycji Ogonowskiej oraz o błogosł. dla rodziny.
poniedziałek 18.05.2020 r.

7.00 Za + Karola Mrozek.
18.30 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.

wtorek 19.05.2020 r.
7.00 Za + Stefanię Czyszczoń w 1. rocznicę śmierci, jej ++ rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa oraz

dusz ew czyśćcu cierpiące.
18.30 Za + Bolesława Caban w 3. rocznicę śmierci, ++ z rodziny Caban i Smoliński.

środa 20.05.2020 r.
7.00 Za + Urszulę Klose, ++ rodziców i rodzeństwo, teściów i ++ z pokrewieństwa. 
18.30 Za ++ Wilhelma i Józefę Gritzmann, siostry Genowefę, Marię i Gertrudę, 6. braci, + Marię Gritzmann, 

jej 2. synów. ++ z pokrewieństwa.



czwartek 21.05.2020 r.
7.00 Za ++ rodziców Annę i Alojzego Klinik, Agnieszkę i Emanuela Granieczny, braci Piotra i Rajnholda,

++ dziadków, ciocię Katarzynę i dusze w czyśćcu ciepiące.
18.30 Za + męża Władysława Poznańskiego w 20. rocznicę śmierci.

piątek 22.05.2020 r.
7.00 Za  ++  rodziców  Jadwigę  i  Augustyna  Jacek,  córkę  Monikę,  5.  synów,  2.  zięciów,  synową  oraz

dziadków z obu stron.
18.30 Za ++ rodziców Kunegundę i  Aleksandra,  bratanków, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa  

Zawada, Smoleń, Rapacz i Gąsior oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 23.05.2020 r.

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

18.00 Za + Teresę Dubiel w 1. rocznicę śmierci. 
VII NIEDZIELA WIELKANOCY 24.05.2020 r. VII NIEDZIELA WIELKANOCY 24.05.2020 r. WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIEWNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

7.00 Za + męża Krzysztofa Sabat w rocznicę ziemskich urodzin oraz dusze opuszczone.
9.00 Za + Jana Jezierskiego w 5. rocznicę śmierci, ++ z rodziny Waćkowskich i  Jezierskich,  Lelińskich

i Jędrzejczak oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Haliny Lewandowskiej. 
11.00 ZA ŻYJĄCE I ++ MATKI NASZEJ PARAFII.
17.00 Za ++ Wiktora  Wyczyszczok,  jego rodziców Franciszkę  i  Wincentego oraz  ++ rodziców Adelajdę

i Franciszka Grzesik, brata Edmunda Grzesik, siostry Weronikę i Jadwigę i ++ z rodziny Wyczyszczok,
Grzesik i Kuśka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

poniedziałek 25.05.2020 r. DNI KRZYŻOWE
6.30 Procesja do krzyża na ul. Strażackiej (jeśli będzie pozwolenie organizowania procesji).
7.00 Msza  Św.  w  okresie  zasiewów. Za  ++  fundatorów  krzyża  Roberta  Piechniczek,  rodziców  Marię

i Franciszka, rodzeństwo i pokrewieństwo, ++ z rodzin Stanek, Golec, Antonik, Sochowski i Antonik.
18.30 Za + syna Łukasza Miś w rocznicę ziemskich urodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 26.05.2020 r. DNI KRZYŻOWE
6.30 Procesja do krzyża na ul. Topolowej (jeśli będzie pozwolenie organizowania procesji).
7.00 Msza Św. o uświęcenie pracy ludzkiej. Za + Antoniego Szczepaniak w rocznicę ziemskich urodzin oraz

+ mamę Teresę.
18.30 Za + mamę Monikę Grzych (od dzieci).

środa 27.05.2020 r. - św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy DNI KRZYŻOWE
6.30 Procesja do krzyża na ul. Raciborskiej (jeśli będzie pozwolenie organizowania procesji).
7.00 Msza Św.  za głodujących. Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane łaski,  z  prośbą

o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Jerzego oraz z okazji 47.
rocznicy ślubu Jerzego i Jadwigi Malinowskich.

18.30 Za + matkę Klarę Tworuszka, + ojca Norberta Rak z okazji jego ziemskich urodzin.
czwartek 28.05.2020 r.

7.00 Za + Krystynę Jędrzejewską, ++ rodziców, teścia i ++ z pokrewieństwa. 
18.30 Za + ojca Władysława Andrzejak w 20. rocznicę śmierci, + mamę Waleską, ++ z pokrewieństwa.

piątek 29.05.2020 r.
7.00 Za ++ Stefanię i Grzegorza Napiórkowskich, ++ rodziców i syna Waldemara.
18.30 Za + rodziców Jadwigę i  Józefa Kubica,  ++ teściów Łucję i  Jana Piechula,  ++ Eleonorę i  Józefa  

Hanslik oraz ++ dziadków z obu stron. 
sobota 30.05.2020 r.

7.00 Za + mamę Anielę Zdyb, teściową Mariannę, ++ ojców Szczepana i Feliksa.
18.00 Za + męża Lecha Major w kolejną rocznicę ziemskich urodzin.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.  31.0531.05.2020 r..2020 r.
7.00 Za + rodziców Marię  i  Rudolfa  Ernst,  syna  Jerzego,  synowe Weronikę  i  Teresę,  zięcia  Edmunda,

++ z pokrewieństwa Choroba i Ernst, ++ rodziców Adelajdę i Franciszka Grzesik, syna Edmunda, córki
Jadwigę i Weronikę, 3. zięciów oraz ++ z pokrewieństwa Kuśka i Grzesik.

9.00 Za + Stanisława Sowa w rocznicę ziemskich urodzin.
11.00 ZA WSZYSTKIE DZIECI NASZEJ PARAFII, ICH RODZICÓW I BLISKICH.
17.00 Za + matkę Helenę Ryszka w kolejną rocznicę śmierci, ojca Horsta, ++ dziadków, pokrewieństwo oraz

dusze opuszczone.


