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II NIEDZIELA WIELKANOCY – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24.04.2022 r.
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(zbiórka do skarbonek na potrzeby „Caritas” diecezji i parafii)

Za + ojca Stanisława w kolejną rocznicę śmierci.
Za + ojca Jana Twardawę w 1. rocznicę śmierci, matkę Gizelę, siostrę Mariolę oraz ++ z rodziny
Twardawa, Waluga i Kosteczka.
Rocznica Pierwszej Komunii Św. – w intencji dzieci, ich rodziców i chrzestnych.
Nieszpory z pieśniami wielkanocnymi i koronką do Bożego Miłosierdzia.
Msza Św. w jęz. polskim i ukraińskim w koncelebrze z ks. greckokatolickim Wołodymirem
Łytwyniwem i udziałem chóru Rogera z Rud.
1) O błogosławieństwo dla Uchodźców i ich rodzin, o zakończenie wojny i pokój dla całego świata.
2) Za + Józefa Sokołowskiego w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców i dziadków z obu stron oraz
++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 25.04.2022 r.
Za ++ matki Martę Przybyła i Jadwigę Michalski z okazji ziemskich urodzin, ojca Wilhelma, szwagrów
Emila i Stanisława, męża Stefana, szwagierki i ich dzieci, + Grzegorza i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za + siostrę Marię Proksza, jej męża Franciszka, ++ z pokrewieństwa Rasek i Proksza oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
wtorek 26.04.2022 r.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 65. rocznicy rodzin w intencji Rity oraz błogosławieństwo dla rodziny.
Ślub konkordatowy: Izabela Hibner – Marcin Michalski.
Za + męża ojca i dziadka Romana Orłowskiego w 11. rocznicę śmierci oraz ziemskich urodzin,
++ rodziców Wandę i Jana, córkę Felicję, brata Mariana, bratanka Konrada, szwagra Henryka oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 27.04.2022 r.
Za + Jana Choroba, ++ rodziców, teściów, + brata Jerzego, szwagra Rudolfa, ++ z rodziny Choroba,
Mitrenga, Lang, Arnold i Renz.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za + Agnieszkę Pietruska z Dziergowic w dniu 100. rocznicy ziemskich urodzin.
czwartek 28.04.2022 r.
Za + Urszulę i Alfreda Wilda, Helenę, Urszulę i Jana Jordan oraz dusze opuszczone.
Msza Św. szkolna z poświęceniem świec komunijnych. Za + żonę, matkę i babcię Rozalię Latos w kolejną
rocznicę ziemskich urodzin, ++ rodziców z rodzin Latos i Jezusek, Jana i Mariannę, zaginionego na wojnie
teścia Alojzego, + teściową Anastazję, ++ z rodzeństwa i pokrewieństwa obu rodzin oraz dusze w czyśćcu
cierpiące i ++ spoczywających na naszym cmentarzu.
piątek 29.04.2022 r.
Za + ojca Jana Gładysza w 1. rocznicę śmierci oraz + mamę Aurelię w kolejną rocznicę śmierci.
Za wstawiennictwem św. Józefa polecając Bożemu Miłosierdziu zmarłych w miesiącu kwietniu:
Jana Majnusza, Witolda Zielińskiego, Jolantę Leonowicz, Gizelę Twardawę oraz zmarłych
zalecanych: Za + Jana Kucharczyka (od rodziny Zawada). * Za + Irenę Podolską w 30. dzień po
śmierci. * Za + Witolda Zielińskiego (od brata Janka z rodziną). * Za + Stanisława, Mirosławę,
Krystynę z rodziny Smyków (od ciotki Weroniki z Radwanowa). *
sobota 30.04.2022 r.
Za + ojca Herberta Stanjek z okazji ziemskich urodzin.
Nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych.
Za + matkę Anielę Rogowską w dniu ziemskich urodzin, ++ dziadków Elżbietę i Jana Jureczko,
+ Apolonię i Stanisława Rogowskich, siostrzeńca Michała Hibner, ++ z pokrewieństwa Jureczko,
Rogowski i Hibner.

III NIEDZIELA WIELKANOCY 1.05.2022 r. NIEDZIELA BIBLIJNA
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(kolekta na szczególne inwestycje parafialne)

(j. niem.) Za + Ingridę Choroba, brata Piotra, ojca Reinharda, ++ z rodzin Choroba i Mazur.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 60. rocznicy ślubu w intencji Felicji i Jana Bakota oraz o błogosławieństwo dla
dzieci z rodzinami.
Za + matkę, babcię Amalię Wojtanowicz z okazji jej ziemskich urodzin oraz za jej + męża Antoniego.
Chrzty: Adrianna Joanna Pierzga. Roczki:
Nabożeństwo Majowe.
Za + Joachima Długosz w 1. rocznicę śmierci.
poniedziałek 2.05.2022 r.
Za ++ rodziców Marię i Grzegorza Mikulskich, teściów Helenę i Józefa Murawskich, + brata Andrzeja
i dziadków z obu stron.
Za + Franciszka Pruban, ++ rodziców i teściów oraz ++ z pokrewieństwa.

wtorek 3.05.2022 r.
Uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej patronki Polski

7.00 Intencja wolna.
10.00 W intencji Ojczyzny, Sprawujących władzę i Mieszkańców naszej Gminy oraz za wstawiennictwem św. Floriana w intencji Strażaków i ich rodzin.
18.30 Za + Ewę Kania, ++ rodziców, teściów i + szwagra.
środa 4.05.2022 r. - św. Floriana, męczennika
7.00 Za ++ Stefanię i Grzegorza Napiórkowskich, + syna Waldemara, ++ rodziców, teściów, ++ z rodziny
Napiórkowski i Pazurek.
18.00 Nabożeństwo majowe z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.30 Do Chrystusa Króla, za wstawiennictwem świętych Tarsycjusza i Dominika Savio, z prośbą o błogosławieństwo i łaskę pobożnego, gorliwego i radosnego pełnienia służby przy ołtarzu dla Rafała Salamona
z okazji 17. rocznicy urodzin.
czwartek 5.05.2022 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 Za ++ Konrada i Wilhelminę Rychly.
18.00 Nabożeństwo majowe ku czci św. Jana Pawła II.
18.30 Msza Św. szkolna.
1) Za żyjących i ++ kapłanów, siostry zakonne, o nowe powołania do służby w Kościele. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w intencji próśb i podziękowań, za rodziny parafii, dzieci i młodzież.
2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 90. rocznicy rodzin w intencji Flawiana Skorupy i + żonę Sylwię w 6. rocznicę śmierci.
piątek 6.05.2022 r. (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 1) Za wszystkich parafian, szczególnie za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Za + Jana Chroboczek, ++ rodziców oraz braci Jerzego i Wincentego.
18.30 Za + Stefanię Czyszczoń w dniu jej ziemskich urodzin, jej + męża Antoniego, rodziców i rodzeństwo
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 7.05.2022 r. (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 1) Msza Św. wraz z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). Za wszystkich parafian, szczególnie
za żyjących i ++ czcicieli NMP.
2) Za + matkę Teresę Ernst w 5. rocznicę śmierci, ojca Leona, ++ dziadków z obu stron, + Jerzego Ernst
i ++ z pokrewieństwa.
17.15 Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca.
18.00 Za ++ rodziców Jana i Adelajdę Absalom z okazji ziemskich urodzin, + brata Norberta, ++ dziadków
Antoniego i Marię Urbaniec, ++ Wilhelma i Agatę Absalom oraz ++ z pokrewieństwa.
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IV NIEDZIELA WIELKANOCY 8.05.2022 r. DOBREGO PASTERZA

Za ++ Barbarę i Jana Dobosz oraz ++ z rodziny Dobosz i Gołąb.
Za + męża Jana Ziober w kolejną rocznicę śmierci, + córkę Urszulę, ++ rodziców Elżbietę i Roberta
Kuśka, rodzeństwo: Alfonsa, Maksa, Krystynę i Elfrydę, ++ teściów Annę i Franciszka Ziober,
pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za + Patryka Gaweł.
17.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i zdrowie z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Patrycji.
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poniedziałek 9.05.2022 r.
Za + Wincentę Szwalską w dniu ziemskich urodzin (od córki z rodziną).
Za ++ rodziców Elfrydę i Stanisława Cieślik, ++ z rodziny Cieślik i Bulenda.
wtorek 10.05.2022 r.
Za + ojca Franciszka Rózga w kolejną rocznicę ziemskich urodzin, matkę Wiktorię, brata, 3 siostry,
3 szwagrów, ++ rodziców Pelagię i Augusta Klimanek, siostrę, brata, bratową, 3 szwagrów, dziadków
z obu stron, Ireneusza Małkowskiego, Waldemara Gaweł i ++ z pokrewieństwa.
Za + siostrę Cecylię w dniu ziemskich urodzin, jej męża Stefana i ++ o których nikt z ludzi nie pamięta.
środa 11.05.2022 r.
Za + ojca Stanisława z okazji ziemskich urodzin.
Nabożeństwo majowe z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za + Martę i Konrada Jeszka, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
czwartek 12.05.2022 r.
Za ++ Helenę i Jana Szram, Martę i Ignacego Sekuła, + Ryszarda, Rajmunda i Józefa oraz dusze
opuszczone.
Msza Św. szkolna. Za + Teodora Dyrbuś z okazji ziemskich urodzin, ++ rodziców i rodzeństwo.
piątek 13.05.2022 r
Za + Adolfa Przybyła w 25. rocznicę śmierci, + żonę Hildegardę, + zięcia Adama, ++ rodziców z obu
stron i ++ z pokrewieństwa.
Nabożeństwo Fatimskie i Msza Św. o jedność naszej parafii. O błogosławieństwo dla ofiarodawców
i pomagających w pracach na rzecz naszej parafii. * O Bożą opiekę dla proszących nas o modlitwę,
szczególnie w Księdze Intencji oraz w Skrzynce Intencji na parafialnej stronie internetowej. * Za
żyjących i ++ Biskupów Gliwickich. * Za + mamę, żonę i babcię Krystynę Hołubiec w rocznicę
ziemskich urodzin, aby przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierny Bóg dał jej łaskę zbawienia. *
O błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie dla dzieci. * Za ++ Stefanię i Romana. * Za + Witolda
Zielińskiego w 30. dzień po śmierci. * Za + Jolantę Leonowicz (od ciotki Weroniki z Radwanowa). *
sobota 14.05.2022 r.
Za + męża Jana Wasik z okazji ziemskich urodzin oraz ++ z rodzin z obu stron.
Ślub konkordatowy: Anna Pattocy – Konrad Fedyn.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 75. rocznicy urodzin w intencji Bernarda oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

V NIEDZIELA WIELKANOCY 15.05.2022 r.

Za + męża Juliana Kras w rocznicę śmierci, + córkę Małgosię, ++ rodzeństwo i dusze w czyśćcu
cierpiące.
Za + Maksymiliana Gołąbka (od sąsiadów z ul. Nowy Świat).
Pierwsza Komunia Św. - za dzieci, ich rodziców i chrzestnych.
Nabożeństwo Majowe dziękczynne prowadzone przez dzieci komunijne.
Intencja wolna.
poniedziałek 16.05.2022 r.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Haliny oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
Za ++ rodziców Kunegundę i Aleksandra, bratanków, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa
Zawada, Smoleń, Rapacz, Gąsior oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 17.05.2022 r.
Za ++ rodziców Annę i Józefa Szarkowicz, Zofię i Tadeusza Dziembowskich.
Za + Bolesława Caban w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodziny Caban, Smoliński i Mołdrzyk.
środa 18.05.2022 r.
Za + Karola Mrozek, jego ++ rodziców Karola i Weronikę, synów Jana i Pawła oraz córkę Marię.
Nabożeństwo majowe z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
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 19.05.2022 r.
Za ++ Pelagię i Wincentego Chroboczek, córkę Annę, Ignacego i Stefanię Mrozek, ++ z pokrewieństwa
z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.30 Msza Św. szkolna. Za + Stefanię Czyszczoń w kolejną rocznicę śmierci, jej + męża Antoniego,
++ z pokrewieństwa Wagner, Czyszczoń, Krzuk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 20.05.2022 r.
7.00 Za + Urszule Klose, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
18.30 Do Chrystusa Króla, za wstawiennictwem świętych Tarsycjusza i Dominika Savio, z prośbą o błogosławieństwo i łaskę pobożnego, gorliwego i radosnego pełnienia służby przy ołtarzu dla Grzegorza
Dubiela z okazji 34. rocznicy urodzin.
sobota 21.05.2022 r.
7.00 Za + Mariana Czarnotę (od przyjaciela z rodziną).
18.30 Za + Franciszkę Troska w 1. rocznicę śmierci.

VI NIEDZIELA WIELKANOCY 22.05.2022 r. (kolekta na szczególne inwestycje parafialne)

7.00 Za + Lucynę Badowską w 10. rocznicę śmierci, ojca Zygmunta (od synów z rodzinami).
9.00 Za + mamę Sylwię Kiel w 11. rocznicę śmierci, + ojca Waltra, ++ teściów i ciocię Elfrydę.
11.00 Za + matkę Jolantę, ojca Stanisława, brata Ryszarda Chojeckich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
z rodzin Chojecki i Barancewicz.
17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie oraz światło Ducha Św. z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Wiktorii Nowak.
poniedziałek 23.05.2022 r.
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 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 2. rocznicy ślubu w intencji Dominiki i Piotra Kołek oraz o błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla syna Szymona.
wtorek 24.05.2022 r.
7.00 Msza Św. o uświęcenie pracy ludzkiej. Za + Otylię Krybus, + męża Antoniego, + syna Piotra, + córkę
Różę Ryszka, ++ z rodziny Krybus, Sorich, Żurek i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 Za + Marię Warsińską w kolejną rocznicę śmierci.
środa 25.05.2022 r.
7.00 Msza Św. za głodujących. Intencja wolna.
18.00 Nabożeństwo majowe z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.30 Za + syna Łukasza Miś w rocznicę ziemskich urodzin.
czwartek 26.05.2022 r.
7.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Augustyna Jacek, córkę Monikę, pięciu synów, dwóch zięciów, synową
Urszulę, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 Msza Św. szkolna. Za + Antoniego Szczepaniak w rocznicę ziemskich urodzin oraz + żonę Teresę
Szczepaniak, wnuka Łukasza i zięcia Darka.
piątek 27.05.2022 r.
7.00 Za + ojca Władysława Andrzejak w kolejną rocznicę śmierci, mamę Waleskę, ++ z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 Za ++ matki Klarę Tworuszka i Gerdę Rak oraz + ojca Norberta Rak w dniu jego ziemskich urodzin.
sobota 28.05.2022 r.
7.00 Za + ojca Stefana Michalskiego z okazji ziemskich urodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące (od synów
i córki z rodzinami).
18.00 Za + męża Leszka Major w dniu ziemskich urodzin.
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VII NIEDZIELA WIELKANOCY 29.05.2022 r.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Za ++ Marię i Teofila Urbaniec, dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
Za ++ rodziców Janinę i Zdzisława Sroka (od córki Urszuli).

ZA ŻYJĄCE I ZMARŁE MATKI NASZEJ PARAFII.
Chrzty i Roczki: Antoni Porwoł.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 65. rocznicy urodzin w intencji Eryki Czech oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

