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VII NIEDZIELA WIELKANOCY 29.05.2022 r. WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

7.00
9.00
11.00
12.15

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.

O błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla dziecka rocznego Antoniego Porwoł oraz
o błogosławieństwo dla rodziców i chrzestnych.
17.00 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.
poniedziałek 30.05.2022 r.
7.00 Za + Joachima Potyka, ++ rodziców, teściów oraz + wnuka Michała.
18.30 Za ++ rodziców Paulinę i Antoniego Slawik, dziadków, + Teresę Slawik, wujka Ernesta Sielski
i ++ z pokrewieństwa.
wtorek 31.05.2022 r. - Święto Nawiedzenia NMP
7.00 Za ++ Alojzego i Hildegardę Golla, Elisabeth Golla, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 Za wstawiennictwem św. Józefa polecając Bożemu Miłosierdziu zmarłych w miesiącu maju:
+ Romana Koczwarę (kwiecień), + Jerzego Kostka (kwiecień), + Gertrudę Kreczmer (kwiecień),
+ Stanisława Kieca, + Jerzego Brakowieckiego, + Henryka Goździeckiego, + Weronikę Blokesz oraz
zmarłych zalecanych: Za + Witolda Zielińskiego (od Zofii i Zbigniewa Bieńka ze Skowierzyna). *
Za + Gertrudę i Adama Kuśka, Feliksę i Stanisława Cieplińskich, ++ z rodziny Kuśka i Cieplińskich. *
Za + mamę Marię Wasik z okazji 60. rocznicy ziemskich urodzin. * Za + ojca Ryszarda Wasika w 1.
rocznicę śmierci. *
środa 1.06.2022 r. - św. Justyna, męczennika Dzień Dziecka
7.00 Za + brata Tadeusza Majewskiego, ++ rodziców i dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Nabożeństwo czerwcowe z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.30 Za ++ rodziców Jana i Rozalię Kurzeja, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 2.06.2022 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji urodzin w intencji Lidii Romaniak oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
18.30 1) MSZA ŚW. SZKOLNA. 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) Za ++ rodziców Marię i Rudolfa Ernst, ++ syna Jerzego, dwie synowe, rodziców i rodzeństwo,
++ teściów Adelajdę i Franciszka Grzesik, syna Edmunda, dwie córki, trzech zięciów i ++ z pokrewieństwa Ernst i Grzesik.
piątek 3.06.2022 r. - świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 1) Za wszystkich parafian, szczególnie za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Za + Bogusławę Niewaldę w 1. rocznicę śmierci.
18.30 Za + Dariusza Todoruk w rocznicę ziemskich urodzin oraz + mamę Kornelię.
sobota 4.06.2022 r. (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 Msza Św. wraz z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). Za wszystkich parafian, szczególnie
za żyjących i ++ czcicieli NMP.
17.15 Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca.
18.00 Do Chrystusa Króla, za wstawiennictwem świętych Tarsycjusza i Dominika Savio, z prośbą o błogosł.
i łaskę pobożnej i gorliwej służby przy ołtarzu dla Igora Wyszomierskiego z okazji 9. rocznicy urodzin.

5.06.2022 r. UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.
7.00

(ofiara do skarbonek na Świątynię Opatrzności Bożej)

Do Chrystusa Króla, za wstawiennictwem świętych Tarsycjusza i Dominika Savio, z prośbą o błogosł.
i łaskę pobożnej i gorliwej służby przy ołtarzu dla Dawida Erynkwajta z okazji 16. rocznicy urodzin.

9.00

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 65. rocznicy urodzin w intencji Rozwity oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

11.00 Msza Św. Prymicyjna ks. Przemysława Pawlaka.
17.00 Za ++ rodziców Wandę i Tadeusza Nens, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 6.06.2022 r. - Święto NMP, Matki Kościoła
7.00 Za + Piotra Granieczny, ++ rodziców, brata Reinholda, dziadków Jacek, Granieczny, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 1) O błogosławieństwo dla ofiarodawców, darczyńców i sąsiadów ks. neoprezbitera Przemysława Pawlaka.
2) O błogosławieństwo i wytrwanie w trzeźwości dla członków Grupy AA Paraklet z okazji kolejnej
rocznicy jej powstania.
wtorek 7.06.2022 r.
7.00 Za + Stefana Depta, ++ rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 Za + Genowefę Stanjek, męża Herberta, ++ z pokrewieństwa Stanjek, Chmielarz i Jacek, dusze op.
środa 8.06.2022 r. - św. Jadwigi Królowej
7.00 Za + męża Antoniego Daniel w dniu ziemskich urodzin, + matkę Gertrudę, ++ dziadków Katarzynę
i Alberta, teściów Annę, Agnieszkę i Konrada Jamrozy, brata Zygmunta, bratową Irenę,
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 Za + Antoniego Czyszczoń w rocznicę śmierci, jego + żonę Stefanię, ++ z pokrewieństwa Czyszczoń,
Wagner, Krzuk i dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 9.06.2022 r. - Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
7.00 Za + Eugeniusza Wierzchowskiego, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
18.30 Msza Św. szkolna. Za + Elfrydę Paszek w 21. rocznicę śmierci, jej męża Antoniego w 20. rocznicę
śmierci ++ rodziców z obu stron Powała i Paszek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 10.06.2022 r.
7.00 Za + Zofię Kubica, męża Józefa, Rozalię, ++ dziadków Franciszka i Augustyna Jacek, ++ ich 3. synów,
Waleskę i Pawła Kubica, teściów Łucję i Jana Piechula oraz ++ z pokrewieństwa.
18.30 Za + Władysława Raczyńskiego, jego żonę Agnieszkę, jego rodziców Mariannę i Franciszka, siostry
Stanisławę i Bolesławę oraz brata Tadeusza.
sobota 11.06.2022 r. - św. Barnaby, Apostoła
7.00 Za + siostrę zakonną Faustynę Choroba, ++ rodziców i rodzeństwo, ++ kapłanów i siostry
zakonne, poległych i zaginionych na wojnie.
18.00 Za + Annę Kapusta w 1. rocznicę śmierci.

12.06.2022 r. UROCZYSTOŚĆ PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
7.00
9.00

(błogosławieństwo prymicyjne neoprezbitera ks. Przemysława Pawlaka )

Za + męża Bogdana Lewandowskiego w rocznicę urodzin oraz ++ brata Zbigniewa i szwagra Michała.
Za + żonę i mamę Krystynę Melka w 1. rocznicę śmierci.

11.00 O błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie w intencji ks. Proboszcza z okazji 25.
rocznicę święceń.
17.00 Za + Danutę Sąsała w 2. rocznicę śmierci, + Bernarda, ++ rodziców Jadwigę i Antoniego Sąsała w 25.
rocznicę śmieci, ++ teściów Ewę i Jana Chmielewskich oraz ++ z rodziny Bruggerman.
poniedziałek 13.06.2022 r. - św. Antoniego z Padwy, prezbitera i dra Kościoła
7.00 Za ++ Józefa i Antoninę Kowalczyk, synów Jana i Wacława, + Tomasza Sośnickiego oraz Irenę Gach.
19.30 Msza Św. w intencjach zbiorowych. O jedność naszej parafii. * O błogosławieństwo dla ofiarodaw
ców i pomagających 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 żyjących i ++ Biskupów
Gliwickich. * O błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie dla dzieci. * Do Bożej Opatrzności
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w intencji Teresy
i Jan oraz o uzdrowienie małżeńskich relacji i nawrócenie. * Za + męża Jana Halamoda z okazji
ziemskich urodzin. * Za ++ Edytę i Henryka Stanek, ojca Maksymiliana Wiesner, dziadków i ++ z po
krewieństwa. * Za + Jolantę Leonowicz (od ciotki Weroniki z Radwanowa). * Za + Witolda
Zielińskiego (od sąsiadów). * Za + mamę Gertrudę Kreczmer (od córki Gabi i wnuczki Beaty z mężem
Adrianem). * Za + syna Kazimierza Petigk w rocznicę śmierci, męża i rodziców z obu stron, ++ z ro
dziny i dusze opuszczone. * Za pracowników mass mediów. *
wtorek 14.06.2022 r. - bł. Michała Kozala, bpa i męczennika
7.00 Za + Ryszarda Hołyk w 1. rocznicę śmierci oraz + ojca Władysława.

18.30 Za ++ rodziców Wiktora i Jadwigę Kalus, + siostrę Teresę, ++ szwagrów i ++ z pokrewieństwa.
środa 15.06.2022 r.
7.00 Za + Zofię Szalwik, + męża Jana, ++ córki Hildegardę, Stefanię i Marię, ++ zięciów Adolfa i Pawła
oraz ++ z pokrewieństwa.
18.00 Nabożeństwo Czerwcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.30 Za + Antoniego Zawadzkiego w rocznicę ziemskich urodzin, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo z obu
stron.

czwartek 16.06.2022 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
(kolekta na naszą świątynię)

7.00

Za ++ Piotra i Marię Grzesik, ++ rodziców i rodzeństwo, ++ dzieci, synową i zięciów, + Elżbietę
Martinus, ++ jej rodziców i rodzeństwo, ++ z rodzin Grzesik, Brzoska, Choroba, Martinus.
9.00 W intencji Parafian, szczególnie za budowniczych ołtarzy i ich rodziny (z procesją Eucharystyczną).
ok. 11.15 Za + Edwarda Paszkowskiego oraz Józefa Kiendorowicza w 6. rocznice śmierci (od rodziny).
17.00 Za + Jana Majnusza (od sąsiadów).
piątek 17.06.2022 r.
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 30. rocznicy urodzin w intencji wnuka Krzysztofa oraz o błogosł. dla rodziny.
18.30 Za + Jerzego i Helenę Misiorek oraz ++ z pokrewieństwa.
sobota 18.06.2022 r. św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
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 zmarłych czcicieli.
10.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Haliny i Pawła Panek oraz o błogosł. dla rodziny.
12.00 Ślub konkordatowy: Justyna Rędziniak – Dariusz Ściebura.
18.00 Za + ojca i dziadka Ryszarda Jurusik (od córki z rodziną).

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.06.2022 r.
7.00
9.00
11.00
17.00
7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.00
18.30

7.00
13.30
18.30
7.00

(kolekta na szczególne inwestycje parafialne)

Za+ Pawła Kurzeja, żonę, dzieci i ++ z rodzin Kurzeja i Olschinka.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie w intencji Teresy i Andrzeja Spałek oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
Za + Mariana Chodynieckiego (od Eryki Czech).
Za + ojca Daniela i ++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 20.06.2022 r.
Za + ojca Zygfryda Szymik w 25. rocznicę, matkę Paulinę, siostrę Teresę, ++ 2. szwagrów, dziadków
z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
Za + ojca Herberta Waluga w kolejną rocznicę śmierci, + mamę Gertrudę Waluga, + teścia Eduarda
Marek oraz ++ z pokrewieństwa.
wtorek 21.06.2022 r. - św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Za + Michała Makulik w kolejną rocznicę śmierci, ++ dziadków Teresę i Jerzego Makulik oraz
+ Joachima Potyka.
Za + żonę Wandę Synowiec, ++ rodziców i teściów, siostrę, szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 22.06.2022 r.
Za + Barbarę Pleszka.
Nabożeństwo Czerwcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
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 Adriana
Janosza z okazji 11. rocznicy urodzin.
czwartek 23.06.2022 r. - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Za + ojca Oswalda Gajek z okazji ziemskich urodzin, matkę Irmgardę i męża Teodora.
Ślub konkordatowy: Sandra Hausmann – Grzegorz Niekrasz.
Msza Św. szkolna. Za + Mariana Czech w kolejną rocznicę ziemskich urodzin.
piątek 24.06.2022 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
(kolekta na dzieła miłosierdzia)
miłosierdzia)
Za + Władysława Mucowskiego z okazji ziemskich urodzin, ++ rodziców, brata i teściów oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.

18.30 Za ++ rodziców Edeltraudę i Jerzego Kubica, ++ z rodziny Kubica i Rakoczy.
sobota 25.06.2022 r. - Niepokalanego Serca NMP
7.00 Za + brata Sebastiana Niewierę w 43. rocznicę jego urodzin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.30 Za ++ rodziców Annę i Mieczysława Buczkowskich, ich + córkę Krystynę i wnuczkę Karolinę,
++ dziadków Ernestynę i Leopolda Wilk, Annę i Kazimierza Buczkowskich oraz ++ z rodziny Wilk,
Buczkowski i za dusze w czyśćcu cierpiące.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 26.06.2022 r.

(Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze Św. Anny; kolekta na Stolicę Apostolską, tzw. Świętopietrze)
Świętopietrze)
7.00 Za + zięcia Jacka, ++ synów Marka i Zbigniewa oraz ++ z pokrewieństwa Kisz i Kruszewscy.
9.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Św. i życie w łasce uświęcającej w intencji Marka
oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.00 Za + ojca, dziadka Pawła Kubiczek z okazji jego ziemskich urodzin oraz jego + żonę Zofię.
17.00 Za + syna Jarosława Jończyka w kolejną rocznicę ziemskich urodzin, męża Ryszarda oraz
++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 27.06.2022 r.
7.00 Za + brata Jerzego Baron.
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 Piotra
Waldyry z okazji 22. rocznicy urodzin.
wtorek 28.06.2022 r. - św. Ireneusza, bpa i męczennika
7.00 Za + matkę Klarę Baron w kolejną rocznicę ziemskich urodzin oraz + męża Konrada.
18.30 Za + Anielę Mitenga, jej + męża Izydora, rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo oraz + Joachima
Forysz.
środa 29.06.2022 r. UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA, patronów diec. gliwickiej
7.00 Za + matkę Anielę Rogowską w rocznicę śmierci, + dziadków Elżbietę i Jana Jureczko, + Apolonię
i Stanisława Rogowskich, + siostrzeńca Michała Hibner, ++ z pokrewieństwa Jureczko i Rogowski.
18.00 Nabożeństwo Czerwcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.30 Za + siostrę Urszulę Goleczko i ++ rodziców.
czwartek 30.06.2022 r.
7.00 Intencja wolna.
18.30 Za wstawiennictwem św. Józefa polecając Bożemu Miłosierdziu zmarłych w miesiącu czerwcu
oraz zmarłych zalecanych: Za + Jolantę Leonowicz (od sąsiadów z ul. Bema 5). * Za + Jana
Sadowskiego z okazji imienin. of * Za + Marię Depta z okazji ziemskich urodzin, + Józefa Depta
i ++ z pokrewieństwa. * Za + mamę Gertrudę Kreczmer (od syna Józefa i wnuków Patryka, Justina
i Dario). * Za + Jerzego Kostka (od sąsiadów z bloku z ul. Kościuszki 11). *
piątek 1.07.2022 r. (pierwszy piątek miesiąca)
7.00 Za wszystkich parafian, szczególnie za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18.00 Za + Gerdę Rak w dniu jej ziemskich urodzin, Norberta Rak, ++ dziadków z obu stron oraz zmarłych,
o których nikt z ludzi nie pamięta.
sobota 2.07.2022 r. (pierwsza sobota miesiąca)
7.00 Msza Św. wraz z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych). Za wszystkich parafian,
szczególnie za ++ i żyjących czcicieli NMP.
17.15 Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca.
18.00 Za + Ryszarda Jurusik (od córki z rodziną).
7.00
9.00

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 3.07.2022 r.

Za + Wernera Kostka i ++ rodziców.
Za + matkę Ritę Długosz z okazji 90. rocznicy ziemskich urodzin, ojca Józefa, ++ teściów Alojzego
i Elżbietę Melcz, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Melcz, Długosz i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Chrzty: Maxim Burmann, Zuzanna Marta Jaworska. Roczki:
17.00 Za + męża Zdzisława Kras, ++ jego rodziców Marię i Jana, + siostrę Mieczysławę, brata Juliana
i ++ z rodziny.

