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

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 5.07.2020 r.XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 5.07.2020 r.
((kolekta na szczególne inwestycje parafialne – Ołtarz Maryjny i konfesjonałkolekta na szczególne inwestycje parafialne – Ołtarz Maryjny i konfesjonał))

7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Erwina Wawersig, o błogosławieństwo dla rodziny
oraz za + Hildegardę Kosteczka z okazji jej ziemskich urodzin, ojca Pawła i dusze opuszczone.

9.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Franciszka oraz o błogosławieństwo dla rodziny (od
żony i dzieci).

11.00 Chrzty:  Maja  Sowa,  Jakub  Łukasz  Czekała,  Jakub  Jan  Koźlik,  Wanda  Marianna  Gradzińska,
Franciszek Jacek Porwoł, Marcelina Anna Michałek, Jakub Józef Hausmann, Stanisław Rafał Fitowski.
Roczki: Alicja Barbara Kwiotek, Nikodem Daniel Morciniec.

17.00 Za + męża, ojca i dziadka Alfreda Urbaniec w 2. rocznicę śmierci oraz w rocznicę ziemskich urodzin.
poniedziałek 6.07.2020 r. - bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

7.00 Za ++ Annę i Antoniego Trzop (od rodziny z Sidziny).
18.00 Za ++ rodziców Walburgę i Henryka Fros oraz ++ z pokrewieństwa.

wtorek 7.07.2020 r.
7.00 Za ++ męża Zdzisława Kras,  jego rodziców Marię  i  Jana,  Franciszkę  i  Ignacego Wołoszyn,  brata

Ryszarda, dziadków Wołoszyn, Przewoźniak oraz ++ z pokrewieństwa. 
18.00 Za + matkę Adelajdę Absalon, brata Norberta, dziadków z obu stron, Alfreda Urbaniec i ++ krewnych.

środa 8.07.2020 r. - św. Jana z Dukli, prezbitera
7.00 Za ++ Agnieszkę i Pawła Nowotnik (od Ewy i Sylwestra).
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Do  Bożej  Opatrzności  przez  wstawiennictwo  MB  Nieustającej  Pomocy  z  podziękowaniem  za

otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i  zdrowie dla Andreasa Lokocza z okazji  16.
rocznicy urodzin (od Liturgicznej Służby Ołtarza)

czwartek 9.07.2020 r.
7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 85. rocznicy urodzin w intencji Anny oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
18.00 Za + matkę Weronikę Ernst w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Jerzego oraz ++ z pokrewieństwa Ernst

i Grzesik.
piątek 10.07.2020 r.

7.00 Za  ++  rodziców  Magdalenę  i  Józefa  Wacławczyk,  ++  dziadków  Marię  i  Jana  Serżysko,  dziadków
Małgorzatę i Bonifacego Wacławczyk, + Annę Kretek, ++ z pokrewieństwa Jacek, Daniel i Mazurkiewicz
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Do Bożej  Opatrzności  przez  wstawiennictwo Matki  Bożej,  z  podziękowaniem za  otrzymane łaski,
z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla Mateusza Brzeźniaka z okazji 12. rocznicy urodzin (od
Liturgicznej Służby Ołtarza).

sobota 11.07.2020 r. - Święto  św. Benedykta, opata, patrona Europy
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

i zdrowie w intencji rodziny Kostka.
18.00 Za ++ rodziców Marię i Karola Urbańczyk, + żonę Adelę, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa oraz dusze

w czyśćcu cierpiące.



XV NIEDZIELA ZWYKŁA 12.07.2020 r.XV NIEDZIELA ZWYKŁA 12.07.2020 r.
7.00 Za + Elżbietę Spałek w kolejną rocznicę ziemskich urodzin oraz + męża Antoniego.
9.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

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

i zdrowie z okazji 75. rocznicy urodzin w intencji Antoniego Januszkiewicza oraz o błogosł. dla rodziny.
Chrzest po Mszy Św.: Antoni Leon Harazim.

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

poniedziałek 13.07.2020 r. - świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
7.00 Za Eugeniusza Prusickiego (od sąsiadów).
19.30 Msza Św. wraz z Nabożeństwem Fatimskim w intencjach zbiorowych. O jedność naszej parafii. *

O błogosławieństwo dla ofiarodawców i pomagających w pracach na rzecz naszej parafii. * O Bożą
opiekę dla proszących o modlitwę w Księdze Intencji i Skrzynce Intencji na parafialnej stronie interne-
towej. * Za Biskupów Gliwickich. * O rozwiązanie trudnej sprawy, błogosławieństwo i zdrowie dla
Marcina i Wiktorii. * Za ++ z rodziny Pisarek i Gorzolla. * Za + Stanisława Batko (od siostry Janiny). *
Za + siostrę Marię Magdalenę w dniu jej  ziemskich urodzin i  za dusze w czyśćcu cierpiące.  * Za
+ Henryka Kubica, + żonę Helenę i dusze w czyśćcu cierpiące. *  Za + Lucynę Ligacz (od sąsiadów
i znajomych). * Za + Zofię Drygas (od sąsiadów z ul. Lewandowskiego 19). * Za + Danutę Sąsała
w 30. dzień po śmierci. * Za + Danutę Sąsała (od Henryki Stasiak). * Za + Marka Domitra (od Biedro-
niów z rodziną z Limanowej). * Za + męża Jerzego Bielickiego i syna Jana, ++ rodziców Jakuba i Mag-
dalenę Dzięgiel, teściów Franciszka Bielickiego i jego żonę Genowefę, braci, siostry i dusze w czyśćcu
cierpiące. * Za + Piotra Wawersig (od sąsiadów i znajomych). * Za + Piotra Wawersig (od rodziny Ant-
czak, Stachowiak i p. Marii z Gliwic). * Za + Teodora Kobrus (od sąsiadów i znajomych). *

wtorek 14.07.2020 r.
7.00 Za + Heinricha Schliker.
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i dary Ducha Świętego oraz zdrowie w intencji rodziny Czogała.
środa 15.07.2020 r. - św. Bonawentury, bpa i dra Koscioła

7.00 Za + Stefanię Baka (od sąsiadów i znajomych).
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Małgorzaty Żymełki oraz o błogosł. dla rodziny.
czwartek 16.07.2020 r. - NMP z Góry Karmel

7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Filipa oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

18.00 Za ++ Marię i  Wiktora Rasek, syna Waltra,  synową Margot,  zięcia Jana Piper i  dusze w czyśćcu  
cierpiące.

piątek 17.07.2020 r.
7.00 Za + ojca Alojzego Depta (od dzieci Gosi, Krzyśka i Basi).
18.00 Za + Celinę Gdowicz, syna Szymona, ++ rodziców Ludwikę i Władysława Dudzik, ++ z pokrewieństwa

i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 18.07.2020 r.

7.00 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 ++ czcicieli.

18.00 Za + Helenę Gomułka w kolejną rocznicę śmierci, + ojca Józefa, ++ teściów Eleonorę i Józefa Jurusik
i + wnuka Mateusza. 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 19.07.2020 r.XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 19.07.2020 r.
((kolekta na remont kaplicy cmentarnejkolekta na remont kaplicy cmentarnej))

7.00 Za ++ rodziców Genowefę i Mariana Dąbrowski, ich rodziców i rodzeństwo oraz + wnuka Kamila.
9.00 Za ++ rodziców Jana i Annę Piechnik, + siostrę Adelajdę i jej syna Damiana Baron, + teścia Jana,

szwagra Alfreda Halamoda oraz ++ z pokrewieństwa.
11.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 10. rocznicy ślubu w intencji Sabiny i Kamila oraz o błogosławieństwo dla rodziny
(od rodziców).



17.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 33. rocznicy urodzin w intencji córki Kamili oraz o błogosławieństwo dla jej męża
Marka oraz dzieci Adriana i Pauliny.

poniedziałek 20.07.2020 r. - bł. Czesława, prezbitera
7.00 Za ++ rodziców Franciszka i  Janinę Palej,  teściów Danielę i  Stanisława Suski,  siostrę Aleksandrę,

bratową Marię, szwagrów Zbigniewa, Pawła, Czesława i Zygmunta, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa
oraz + Stefana Wawrzkiewicza.

18.00 Za + rodziców Łucję i Józefa Rzodeczko oraz ++ z pokrewieństwa. 
wtorek 21.07.2020 r.

7.00 Za + Alojzego Depta (do sąsiadów i znajomych).
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 34. rocznicy urodzin dla córki Gabrieli oraz o błogosławieństwo dla jej męża Leszka
i dzieci Malwiny i Filipa.

środa 22.07.2020 r. środa 22.07.2020 r. – ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY, PATRONKI NASZEJ PARAFII– 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).
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Mariana Czarnota w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i teściów.

czwartek 23.07.2020 r. - św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
7.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Marii Magdaleny z podziękowaniem za

otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz zdrowie dla Marka i Piotra Głuszkiewiczów
z okazji kolejnych rocznic urodzin (od Liturgicznej Służby Ołtarza).

18.00 Za + Jerzego Ernst w dniu ziemskich urodzin, ++ dwie żony Weronikę i Teresę oraz ++ z pokrewieństwa
Ernst i Grzesik.

piątek 24.07.2020 r. - św. Kingi, dziewicy
7.00 Za + Pawła Nieborowskiego (od rodziny Markiewka).
18.00 Za + Ryszarda Sablik z okazji ziemskich urodzin oraz w kolejną rocznicę śmierci, mamę Julię oraz

o błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
sobota 25.07.2020 r. - Święto św. Jakuba Apostoła

7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 20. rocznicy urodzin w intencji Pauliny oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

11.00 Ślub konkordatowy: Tomasz Jacek – Daria Faraś.
18.00 Za + Eryka Czogała, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze opuszczone.

Po Mszy Św. ślub konkordatowy: Beata Bywalec – Andrzej Guzowski.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 26.07.2020 r.XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 26.07.2020 r.
ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. MARII MAGDALENYODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. MARII MAGDALENY

((kolekta na naszą świątyniękolekta na naszą świątynię))
7.00 Za  ++  rodziców  Helenę  i  Adolfa  Ogórek,  Annę  i  Alojzego  Klinik,  braci  Piotra,  Lotara,  szwagra

Henryka i ciocię Katarzynę.
9.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Magdaleny oraz o błogosł. i zdrowie dla rodziny.
11.00 1) SUMA ODPUSTOWA W INTENCJI PARAFIAN I GOŚCI.

2) Za + Zofię Drygas (od rodziny Drygas, Antczak i Mindermann).
16.15 Uroczyste Nieszpory Odpustowe.
17.00 Za + rodziców Józefa  i  Marię  Jankowskich  i  ++ teściów Katarzynę i  Mariana  Ogonowskich  oraz

rodzeństwo z obu stron.
poniedziałek 27.07.2020 r. - św. Joachima, ojca NMP

7.00 Za + Zofię Miś w rocznicę śmierci oraz + wnuka Łukasza.
18.00 Za + Monikę Grzych w 1. rocznicę śmierci, męża Stanisława, ++ z rodziny Grzych i Goleczko.

wtorek 28.07.2020 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 Aleksandry oraz o błogosł. i zdrowie dla rodziny.
18.00 Za + Lidię Kaniewską (od koleżanek i kolegów z pracy).

środa 29.07.2020 r. - św. Marty
7.00 Za + Alojzego Depta (od sąsiadów i znajomych).
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.



18.00 Za + Eugeniusza Szwalskiego w rocznicę śmierci.
czwartek 30.07.2020 r.

7.00 Za ++ z rodzin Manderla i Przywara.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Antoniego Urban, rodziców i teściów oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.

piątek 31.07.2020 r. - św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
7.00 Za ++ Elżbietę Mazur w 1. rocznicę śmierci.
18.00 Za + ojca Józefa, + mamę Henrykę, ++ teściów Annę i Pawła Ogórek.

sobota 1.08.2020 r. (pierwsza sobota miesiąca) - św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dra Kościoła
7.00 Msza  Św.  wraz  z  Godzinkami (wymiana  tajemnic  różańcowych). Za  ++  i  żyjących  czcicieli

Niepokalanego Serca Maryi, szczególnie za + Ritę Długosz w 30. dzień po śmierci.
18.00 Za + Krystynę Marszałek od rodziny Kępczyk i Ogórek.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.08.2020 r.XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.08.2020 r.
7.00 Za + matkę Paulinę Szymik w 8. rocznicę śmierci,  ojca Zygfryda, siostrę Teresę,  szwagrów Leona

i Jerzego oraz ++ z pokrewieństwa.
9.00 Za + Krystynę Marszałek w 1. rocznicę śmierci, ++ z rodziny Ermisz i Marszałek.
11.00 Chrzty:

Roczki: Jan Adam Jasztal, Zofia Radula.
17.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za otrzymane łaski,  z  prośbą  o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 90. rocznicy urodzin w intencji Zofii Grzybek oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
poniedziałek 3.08.2020 r.

7.00 Za + Józefa Zurek w kolejną rocznicę śmierci.
18.00 Za ++ rodziców Apolonię i Szymona Wranik oraz ++ z pokrewieństwa.

wtorek 4.08.2020 r. - św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
7.00 Za ++ rodziców Monikę i Seweryna Mazurkiewicz, rodziców Genowefę i Mariana, teściów Jadwigę

i Augustyna Jacek oraz ++ rodzeństwo. 
18.00 Za + Otylię Buczek (od sąsiadów i znajomych).

środa 5.08.2020 r.
7.00 Za poległego Walentyna Dyrska, + żonę, + Zygmunta Bojdoł i ++ z pokrewieństwa.
17.30 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + Teresę Wycisk w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodziny Kalemba i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 6.08.2020 r. - ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO czwartek 6.08.2020 r. - ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO ((pierwszy czwartek miesiącapierwszy czwartek miesiąca))
7.00 Za + żonę Marię Buczek w kolejną rocznicę ziemskich urodzin.
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 7.08.2020 r. (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 Za wszystkich parafian, szczególnie za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Rupniewskiego w 3. rocznicę śmierci,  ++ rodziców i teściów,

++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 8.08.2020 r. - św. Dominika, prezbitera

7.00 Za  +  Wiktora  Urbaniak  w  rocznicę  ziemskich  urodzin,  rodziców,  teściów,  rodzeństwo  Krystynę,
Bogdana  i  Władysława,  ++  z  rodzin  Urbaniak,  Minta,  Zybała,  Pacholskich,  Gęstwa,  Smyka,
++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

18.00 Za + Gerharda Mysz w kolejną rocznicę ziemskich urodzin.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 9.08.2020 r.XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 9.08.2020 r.
7.00 Za + Annę Olschinka, + męża, ++ dzieci i dusze opuszczone.
9.00 Za ++ męża Romualda Kilian, jego rodziców i + tatę Waldemara.
11.00 Za ++ Elfrydę i Leona Mazur, ++ z rodzin Żydek i Mazur oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za + syna Norberta  Otlik,  jego ++ dziadków i  pradziadków,  + siostrę  Helenę,  ++ pokrewieństwo

i dusze opuszczone.


