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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 18.10.2020 r.XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 18.10.2020 r.
7.00 1) Za + Magdalenę Kurzeja, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze opuszczone.

2)  Do  Bożej  Opatrzności  przez  wstawiennictwo  Matki  Bożej  Różańcowej  z  podziękowaniem  za
otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz zdrowie dla Kacpra Kruszelnickiego z okazji
17. rocznicy urodzin (od Liturgicznej Służby Ołtarza).

9.00 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.

11.00 Za + męża,  ojca  i  dziadka Alojzego Melcz,  ++ rodziców Albertynę  i  Emila  Jonas,  teściów Marię
i Emila Melcz, ++ zmarłych z rodziny Melcz, Jonas i dusze w czyśćcu cierpiące.

15.30 Misterium Różańcowe pt. „Cały Matko Twój!” o dzieciństwie Karola Wojtyły – świętego Jana
Pawła II przygotowane przez uczniów kl. VI.

17.00 Za + ojca, brata Bronisława.
poniedziałek 19.10.2020 r. - św. Jana Kantego, prezbitera

7.00 Za + Marka Domitra (od byłych sąsiadów Dąbrowskich z rodzinami).
18.00 Za + matkę Zofię Czechowicz w 1. rocznicę śmierci.

wtorek 20.10.2020 r.
7.00 Za + Lucynę Ligacz (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane łaski,  z  prośbą o dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie w intencji rodzin Grzesik i Zawada oraz o życie wieczne dla + ojca Edmunda.
środa 21.10.2020 r.

7.00 Za + Piotra Wawersig (od sąsiadów i znajomych).
17.15 Nabożeństwo Różańcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za  +  męża  i  ojca  Edmunda  Grzesik  w  rocznicę  śmierci,  ++  rodziców i  teściów,  siostrę  zakonną

Faustynę Choroba, kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 22.10.2020 r. - św. Jana Pawła II, pap.

7.00 Za + Marka Domitra (od Marii Król i Osadowskich).
18.00 Za + matkę Jadwigę Bluk oraz ++ z pokrewieństwa.

piątek 23.10.2020 r.
7.00 Za ++ rodziców Irenę i Antoniego Zgraja, ++ z rodziny Majnusz i Zgraja oraz dusze opuszczone.
18.00 Za + Edeltraudę Bugajską w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów i wszystkich ++ krewnych.

sobota 24.10.2020 r.
7.00 Za + ojca Karola Baron w kolejną rocznicę śmierci.
18.00 Za  ++  rodziców  Mieczysława  i  Annę  Buczkowskich,  ich  +  córkę  Krystynę  i  wnuczkę  Karolinę,

++ dziadków Annę i Kazimierza Buczkowskich i Ernestynę i Leopolda Wilk, ++ z rodzin Buczkowski,
Wilk oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 25.10.2020 r.XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 25.10.2020 r.
((zbiórka do skarbonek na Misje; oblackie kalendarze misyjne na 2021 rokzbiórka do skarbonek na Misje; oblackie kalendarze misyjne na 2021 rok))

7.00 Za + Alberta Kurzeja, + żonę Hildegardę, ++ rodziców i rodzeństwo.
9.00 1) Za ++ rodziców Lucynę i Józefa Kilian, brata Romka, dziadków i teściów oraz ++ z pokrewieństwa.

2) O łaskę zdrowia dla Urszuli (od koleżanek).
11.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Krystyny i Alojzego Brzoska oraz o błogosławieństwo
dla rodziny.
2) Do Miłosierdzia Bożego prosząc o ustanie epidemii, za chorych, służbę zdrowia oraz za ++ w
wyniku epidemii.



16.00 Nabożeństwo  Różańcowe  prowadzone  przez  kandydatów  do  Bierzmowania  wraz  ze  słowem
skierowanym do rodziców.

17.00 Za + Lidię Kluska w 1. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i teściów oraz ++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 26.10.2020 r.

7.00 Za + Marka Domitra (od Genowefy i Wiesława Pławeckich).
18.00 Za + Marię Depta w 1. rocznicę śmierci.
19.00 Próba przed Bierzmowaniem.

wtorek 27.10.2020 r.
7.00 Za ++ rodziców Franciszkę i Ignacego Wołoszyn, męża Zdzisława Kras, teściów Marię i Jana, brata

Ryszarda, ++ z rodziny Wołoszyn, Przewoźniak i Kras.
18.00 Za + Sebastiana Niewiera (od żony i syna).
19.00 Adoracja  Najświętszego  Sakramentu,  konferencja  duchowa  i  Spowiedź  Św.  dla  kandydatów  do

Bierzmowania.
środa 28.10.2020 r. - Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

7.00 Do  Bożej  Opatrzności,  za  wstawiennictwem  MB  Trzykroć  Przedziwnej  z  podziękowaniem  za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodziny Bednarski.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 1) Msza Św. z Sakramentem Bierzmowania w intencji młodzieży bierzmowanej i ich bliskich.

2) Za ++ rodziców Erykę i Edwarda Frątczak, dziadków z obu stron, ++ z rodziny Frątczak i Resler
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 29.10.2020 r.
7.00 Za + Teodora Kobrus (od sąsiadów i znajomych).
18.00 Za + Jana Pajkert, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.

piątek 30.10.2020 r.
7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane łaski,  z  prośbą o dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Alfreda oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
18.00 Za + Marka Domitra (od kuzyna Janka z żoną Bożeną).

sobota 31.10.2020 r.
7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane łaski,  z  prośbą o dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Marii Pajunk oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
18.00 1) 1) Za + syna Jerzego, męża Eryka Stroka oraz ++ z rodziny Grzesik.

2) Do Bożej Opatrzności,  za wstawiennictwem Matki Bożej i Anioła Stróża,  z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w intencji Franciszka Zawada z okazji
2. rocznicy urodzin oraz za + ks. Piotra Lewandowskiego.

1.11.2020 r. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH1.11.2020 r. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7.00 Za ++ Magdalenę i Wilhelma Zgraja, + brata Ernesta, ++ z pokrewieństwa, + Tadeusza Wierzbickiego,

jego ++ rodziców Katarzynę i Michała, + brata Leona.
9.00 1) Do Miłosierdzia Bożego prosząc o ustanie epidemii, za chorych, służbę zdrowia oraz za ++ w

wyniku epidemii.
2)  Za  +  męża  Jana  Ziober  z  okazji  ziemskich  urodzin,  ++  rodziców  Elżbietę  i  Roberta  Kuśka,
rodzeństwo Alfonsa, Maksa, Krystynę i Elfrydę, ++ teściów Annę i Franciszka Ziober, pokrewieństwo
z obu stron i dusze opuszczone.

11.00 Za + Stanisława Sowa w 3. rocznicę śmierci.
16.00 Nabożeństwo za zmarłych.
17.00 Za + Anielę Lokocz w 10. rocznicę śmierci, + męża Jana i ++ z pokrewieństwa Lokocz i Piela.

poniedziałek 2.11.2020 r. – Wspomnienie Wiernych Zmarłych – Dzień Zadusznyponiedziałek 2.11.2020 r. – Wspomnienie Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny
((kolekta na spłacenie remontu i rozbudowy kaplicy pogrzebowejkolekta na spłacenie remontu i rozbudowy kaplicy pogrzebowej))

7.00 1) Za ++ polecanych w wypominkach.
2) W intencjach polecanych modlitwie Kościoła przez Ojca Świętego Franciszka.

10.00 1) Za ++ polecanych w wypominkach.
2) W intencjach polecanych modlitwie Kościoła przez Ojca Świętego Franciszka.

17.30 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach.
18.00 Za  +  Kazimierza  Mołdawa,  ++  rodziców  z  obu  stron,  rodzeństwo,  bratową  i  szwagrów  oraz

++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 3.11.2020 r.

7.00 Za + Marka Domitra (od cioci Małgosi z dziećmi z Żyrardowa).
18.00 Za ++ dziadków Zofię i Michała Kruk oraz matkę chrzestną Joannę Kruk i ++ z pokrewieństwa. 



środa 4.11.2020 r. - św. Karola Boromeusza, bpa
7.00 Za + Piotra Wawersig (od sąsiadów i znajomych).
17.30 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach z Modlitwą Rzymską Nowenny do MBNP.
18.00 Za ++ Bertę Kostka i męża Jana.

czwartek 5.11.2020 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 Za + Marka Domitra (od brata Roberta i Stasi).
17.30 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach z modlitwą ku czci św. Jana Pawła II.
18.00 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) Za + żonę i mamę Barbarę Bochenek w dniu ziemskich urodzin.

piątek 6.11.2020 r. (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 1) Za wszystkich parafian, a szczególnie za czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

2) Za ++ Magdalenę i Pawła Przyszkowskich (od sąsiadów i znajomych).
17.30 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach.
18.00 Za ++ rodziców Martę i Władysława Piechnik, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa oraz  

dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 7.11.2020 r. (pierwsza sobota miesiąca)

7.00 1) Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych) za wszystkich parafian, a szczególnie 
za czcicieli Niepokalanego Serca Maryi.
2) Za + Teresę Bienia (od Rodzin Szensztackich).

16.30 Nauki Przedchrzcielne.
17.30 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach.
18.00 Za ++ rodziców Wandę i Tadeusza Nems, dziadków i ++ z pokrewieństwa.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 8.11.2020 r.XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 8.11.2020 r.
((zbiórka do skarbonek na organizację „Kościół w Potrzebie”zbiórka do skarbonek na organizację „Kościół w Potrzebie”))

7.00 (w j. niemieckim) Za ++ i żyjących członków DFK, + o. opata Adalberta i + Edmunda Grzesik.
9.00 Za + ojca Jerzego Buchta.
11.00 Za ++ rodziców Anielę i Maksymiliana Depta, braci i dziadków z obu stron oraz ++ z rodziny.
15.30 Chrzty: Jakub Szymon Ziętek. Roczki: Anna Molendowska.
17.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane łaski,  z  prośbą o dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 40. rocznicy urodzin w intencji Marii oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
poniedziałek 9.11.2020 r. - Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 

7.00 Za + Marka Domitra (od siostry Danki).
18.00 Za + żonę, matkę i babcię Rozalię Latos w kolejną rocznicę jej śmierci, ++ rodziców Latos-Jezusek,

++ Jana i  Mariannę,  zaginionego na wojnie  teścia  Alojzego,  teściową Anastazję,  ++ z rodzeństwa
i pokrewieństwa, braci i siostry z obu rodzin, ++ kapłanów, którzy pasterzowali w naszej parafii oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 10.11.2020 r. - św. Leona Wlk, pap. i dra Kościoła
7.00 Za + Różę Ryszka, ojca Antoniego Krybus i dusze opuszczone.
18.00 Za + męża Edmunda Grzesik z okazji ziemskich urodzin oraz dusze potrzebujące naszej modlitewnej

pomocy.
środa 11.11.2020 r. - św. Marcina z Tours, bpa ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

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

10.00 Za wstawiennictwem św. Marcina o pokój i błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny i Sprawujących
władzę.

18.00 Za + Krystynę Ufniarz w dniu ziemskich urodzin. 
czwartek 12.11.2020 r. - św. Jozafata, bpa i męczennika

7.00 Za + matkę Elmę Wawersig z okazji jej ziemskich urodzin, + ojca Maksymiliana, siostrę Hildegardę,
szwagra Pawła, braci Kurta i Rudolfa, bratową Teresę i dusze opuszczone.

18.00 Za + Anielę Serafin w kolejną rocznicę śmierci.
piątek 13.11.2020 r. - św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

7.00 Za + mamę Krystynę Marszałek w 68. rocznicę ziemskich urodzin.
18.00 Msza Św. w intencjach zbiorowych o jedność naszej parafii.  *  Do Miłosierdzia Bożego prosząc

o ustanie epidemii, za chorych, służbę zdrowia oraz za ++ w wyniku epidemii. * 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. * O
błogosławieństwo dla biskupów gliwickich. * O błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla
Michała Marcina Dziubaka oraz jego rodziców. * O błogosławieństwo dla Marcina i Wiktorii oraz całej
rodziny. * Za ++ z rodziny Gorzolla i Pisarek. * Za + Ernę Prusicką w 15. rocznicę śmierci, + jej męża
Eugeniusza. * Za  +  Władysława Mucowskiego,  ++ rodziców,  brata,  teściów,  pokrewieństwo z  obu
stron i dusze opuszczone. * Za + Lucynę Ligacz (od sąsiadów i znajomych). * Za + Marka Domitra (od
brata Roberta i Stasi). * Za + Piotra Wawersig (od rodziny Dłużniewskich). * Za + Stanisława Smyka
(od siostrzenicy Agaty Dyduch z rodziną). *  Za + Magdalenę i Pawła Przyszkowskich (od sąsiadów
i znajomych). * Za + Józefę Ułanowską (od męża Grzegorza, syna Pawła i córek Agaty i Marty). * Za
++ Annę i Antoniego Trzop (od rodziny z Sidziny). * Za + Mikołaja Krasnowskiego w 30. dzień po
śmierci.  *  Za  +  Jana  Absalon  w  30.  dzień  po  śmierci.  *  Za  +  Bernarda  Ogórek  (od  sąsiadów
i znajomych). * Za + Zofię Fido w 30. dzień po śmierci. * Za + Paulinę Brzoska w 30. dzień po  
śmierci. *

sobota 14.11.2020 r.
7.00 Za + Józefa Absalon, syna Krzysztofa i ++ z pokrewieństwa.
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane łaski,  z  prośbą o dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Jana Janik oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 15.11.2020 r.XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 15.11.2020 r.

((kolekta na szczególne inwestycje parafialne – nowe ogrzewanie kościołakolekta na szczególne inwestycje parafialne – nowe ogrzewanie kościoła))
7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane łaski,  z  prośbą o dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 35. rocznicy urodzin w intencji córki Moniki oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
9.00 1) Za + męża, ojca i dziadka Krzysztofa Gewert w kolejną rocznicę śmierci, ++ Zofię i Bolesława,

Karolinę i Jana, brata Leszka oraz zięcia Jarosława.
2)  Do Miłosierdzia  Bożego prosząc o ustanie  epidemii,  za  chorych,  służbę zdrowia  oraz za  ++ w
wyniku epidemii.

11.00 Za ++ rodziców Ritę  i  Józefa  Długosz,  + teścia  Alojzego Melcz,  ++ dziadków Potyka i  Długosz,
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za + męża Wilhelma Jeger, ++ brata Józefa, teściów i ich rodziców.
poniedziałek 16.11.2020 r.

7.00 Za + Anielę Rogowską (od sąsiadów z ul. Sienkiewicza i Matejki).
18.00 Za + Hildegardę Przybyła w 23. rocznicę śmierci, ++ męża Adolfa, zięcia Adama, rodziców z obu stron

i ++ z pokrewieństwa.
wtorek 17.11.2020 r. - św. Elżbiety węgierskiej, zakonnicy

7.00 Za + Karola i Weronikę Mrozek, synów Pawła, Jana i Karola oraz córkę Marię.
18.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane łaski,  z  prośbą o dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Ireny oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny.
środa 18.11.2020 r. - bł. Karoliny Kóżkówny, dziewicy i męczennicy

7.00 Za + Urszulę Klose, + Helmuta Heiny, ++ z rodzin Klose i Szafarczyk. 
17.30 Nowenna do MB 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 ++ czcicieli.

czwartek 19.11.2020 r.
7.00 Za ++ rodziców Otylię i Kazimierza oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 Za + męża Daniela w 3. rocznicę śmierci.

piątek 20.11.2020 r. - św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
7.00 Za + matkę Jadwigę Jacek w kolejną rocznicę śmierci,  ++ ojca Franciszka,  siostrę  Klarę,  szwagra

Karola oraz ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za + matkę Marię Ernst w rocznicę śmierci, męża, syna, synowe, zięcia, rodziców, ++ z pokrewieństwa

Choroba i Ernst.
sobota 21.11.2020 r. - Wspomnienie Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

7.00 Za + Marka Domitra (od siostry Elżbiety z rodziną).
18.00 Za  +  mamę  Waleskę  Andrzejak  w  kolejną  rocznicę  śmierci  i  rocznicę  ziemskich  urodzin,  męża

Władysława i ++ z pokrewieństwa.
22.11.2020 22.11.2020 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATAUROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

((kolekta na opał – gaz do kościołakolekta na opał – gaz do kościoła))



7.00 Za + dziadka Edmunda Grzesik (od wnuków i prawnuka).
9.00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Świętej Cecylii,  z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w intencji Cecylii oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
11.00 1) Za Parafian, a szczególnie w intencji posługujących podczas liturgii – szafarzy, ministrantów,

chóru parafialnego i scholi.
2) Do Miłosierdzia Bożego prosząc o ustanie epidemii, za chorych, służbę zdrowia oraz za ++ w
wyniku epidemii.

17.00 Za + matkę i siostrę Łucję Antonik.


