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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 25.09.2022 r.XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 25.09.2022 r.
7.00 Za + matkę Bohdanę, ojca Ewarysta i siostrę Grażynę oraz ++ z pokrewieństwa Głowacki i Górecki.
9.00 Za ++ rodziców Adelajdę i Henryka Baron, brata Damiana, dziadków Różę i Jana Baron, Annę i Jana

Piechnik oraz ++ z pokrewieństwa.
11.00 1) O błogosławieństwo, zdrowie i Dary Ducha Św. w intencji ks. Damiana z okazji urodzin.

2) Dziękując za otrzymane łaski, prosząc o zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla dziecka rocznego Emilii
Rurarz oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

17.00 Za + Zofię Goleczko, ++ rodziców i rodzeństwo.
poniedziałek 26.09.2022 r.

7.00 Za + Karola Sycha, ++ rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + ojca Eduarda Marek w kolejną rocznicę śmierci,  ++ teściów Gertrudę i  Herberta Waluga oraz

++ z pokrewieństwa. 
wtorek 27.09.2022 r. - św. Wincentego a Paulo, prezbitera

7.00 Za ++ Agnieszkę i Franciszka Przybyła z okazji ziemskich urodzin.
18.00 Za ++ Jadwigę i Franciszka, syna Adolfa Olszówka, córkę Augustynę i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 28.09.2022 r. - św. Wacława, męczennika
7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Eryka oraz ++ z pokrewieństwa. 
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Kubica, teściów Łucję i Jana Piechula, ++ Eleonorę i Józefa Hanslik,

dziadków z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.
czwartek 29.09.2022 r. - Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

7.00 Za + Maksymiliana Gołąbka w dniu ziemskich urodzin oraz ++ z rodziny Gołąbek i Kozubek.
18.00 Msza Św. szkolna dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej  (prowadzi  kl.  2).  Za + Dariusza

Todoruk w kolejną rocznicę śmierci.
piątek 30.09.2022 r. - św. Hieronima, prezbitera i dra Kościoła

7.00 Za + Bożenę Kawałko w 9. rocznicę śmierci, ++ z rodziny Kawałko i Kucyk.
18.00 Za wstawiennictwem św. Józefa polecając Bożemu Miłosierdziu zmarłych w miesiącu wrześniu:

śp. Józef Fojcik, Joanna Kazimierz, Wiesława Nicewicz  oraz zmarłych zalecanych.  Za + ks. prob.
Józefa Hanuska. Za + Edwarda Marut w dniu ziemskich urodzin, ++ rodziców oraz dziadków. * Za +
matkę Jadwigę Bluk, ++ Helenę i Karola Jonas oraz ++ z pokrewieństwa. * Za + Marię Walugę, jej
męża  Antoniego  i  syna  Pawła.  *  O  radość  wieczną  dla  +  Michaliny  (od  Mariana  i  Krystyny
Majewskich). * Za + Gabrielę Kampka w 30. dzień po śmierci. * Za + Tomasza Kojdera w 30. dzień po
śmierci. * 

sobota 1.10.2022 r. (pierwsza sobota miesiąca) – św. Teresy od Dzieciątka Jezusa, dziewicy i dra Kościoła
7.00 1) Msza Św. z Godzinkami (wymiana tajemnic różańcowych) za wszystkich parafian, a szczególnie

czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
2)  Do Chrystusa Króla, za wstawiennictwem świętych Tarsycjusza i Dominika, z prośbą o błogosł.
i łaskę pobożnej i gorliwej służby przy ołtarzu dla Łukasza Jaworskiego z okazji 26. rocznicy urodzin.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 Za + ojca Henryka Majewskiego, matkę Cyrylę, brata Tadeusza, ++ dziadków i dusze w czyśćcu ciepiące.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.10.2022 r.XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.10.2022 r.
7.00 Za + Antoniego Spałek w kolejną rocznicę ziemskich urodzin, + żonę Elżbietę, ++ z rodzin Spałek,

Wilk i Dobias.
9.00 Za + Janinę Niedźwiedź w dniu jej ziemskich urodzin, + Szczepana Niedźwiedź, ++ z pokrewieństwa

i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za + Adama Jaworskiego z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
12.15 Chrzty: Roczki: Agata Anna Przybyła.



17.00 Za ++ rodziców Wandę i Tadeusza Nems, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
poniedziałek 3.10.2022 r.

7.00 Za + Marię Sonnek. 
18.00 Za + Gertrudę Daniel, + syna Antoniego, ++ rodziców Katarzynę i Alberta, ++ z rodzin Daniel, Jamrozy,

Wacławczyk. 
wtorek 4.10.2022 r. - św. Franciszka z Asyżu

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, dary
Ducha Św. i zdrowie z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Aleksandry.

18.00 Za + Jerzego Szarmach w 1. rocznicę śmierci.
środa 5.10.2022 r.- św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

7.00 Za ++ ks. Józefa Hanuska i ks. Piotra Lewandowskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + Jarosława Górczyńskiego w 5. rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. 

czwartek 6.10.2022 r. (pierwszy czwartek miesiąca)
7.00 Za + ciocię Irenę Januła i + bratową Teresę.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe ku czci św. Jana Pawła II.
18.00 1) Msza Św. szkolna z błogosławieństwem różańców dla dzieci komunijnych (prowadzi 3 kl.).

Za  żyjących  i  ++  kapłanów i  siostry  zakonne  oraz  o  nowe powołania  do służby  w Kościele.
W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, za rodziny naszej Parafii,
dzieci i młodzież.
2)  Do Bożej  Opatrzności  z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Mieczysława oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

piątek 7.10.2022 r. (pierwszy piątek miesiąca) - NMP Różańcowej
7.00 Za wszystkich parafian, szczególnie za żyjących i ++ czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18.00 1) Za + Genowefę Stanjek, + męża Herberta, ++ z pokrewieństwa Stanjek, Chmielarz i Jacek, dusze

opuszczone.
2) Za + Michalinę Schubert (od byłych współpracowników Amicus-Med).

19.00 Msza  św. młodzieżowa  rozpoczynająca  kolejny  rok  formacji  duchowej  młodzieży  szkół
ponadpodstawowych, studentów i młodzieży pracującej.

sobota 8.10.2022 r.
7.00 Za ++ rodziców Antoninę i Adama Mleczko.
18.00 Za ++ rodziców Monikę i Stanisława Grzych, dziadków z rodziny Grzych i Goleczko, teściów Zofię

i Józefa Kostka oraz dusze opuszczone.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9.10.2022 r.XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9.10.2022 r.
K K II  EE  RR  MM  AA  SS  ZZ   P    P AA  RR  AA  FF  II  AA  LL  NN  YY

(D(DZIEŃZIEŃ P PAPIESKIAPIESKI; ; kolekta na naszą świątyniękolekta na naszą świątynię) ) 
7.00 Za zmarłego Józefa  Jacek w 1.  rocznicę śmierci,  +  żonę Edeltraudę,  ++ z pokrewieństwa i  dusze

opuszczone.
9.009.00 Za + Norberta Rak, żonę Gerdę, ++ z rodzin Rak i Gruszka.
11.00 Uroczysta Eucharystia Kiermaszowa w intencji Parafian i Gości.
16.15 Nabożeństwo Różańcowe.
17.00 Za + żonę, mamę i babcię Urszulę Jacek w 4. rocznicę śmierci oraz ziemskich urodzin, ++ rodziców

Marię i  Alberta Mrozek, teściów Jadwigę i  Augustyna Jacek, ++ rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące. 

poniedziałek 10.10.2022 r.
7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie

dla Kacpra Czecha oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny. 
18.00 Za  ++  Piotra,  Józefa  i  Zofię  Kostka  w  kolejne  rocznice  śmierci,  ++  rodziców,  brata  Gerarda,

++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
wtorek 11.10.2022 r.

7.00 Za + Ryszarda Gołąb w 1. rocznicę śmierci, ++ z rodziny Gołąb i Leonowicz oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.

18.00 Za  +  męża  i  ojca  Bernarda  Kowalewskiego  w  10.  rocznicę  śmierci,  ++  rodziców  i  teściów  oraz
++ z pokrewieństwa.



środa 12.10.2022 r.
7.00 Za ++ rodziców i dziadków Janinę i Franciszka Palej oraz Leokadię i Franciszka Majewskich oraz

dusze w czyśćcu cierpiące.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za + Klarę Tworuszka w kolejną rocznicę śmierci.

czwartek 13.10.2022 r. - bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
7.00 Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji urodzin w intencji Anny Wasik-Wilda oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
19.30 Msza Św. w intencjach z Nabożeństwem Fatimskim o jedność naszej parafii. * O błogosławieństwo

dla ofiarodawców 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. *  O radość
wieczną dla + Michaliny oraz o pocieszenie dla rodziny (od Kingi i Krzysztofa). * Za + matkę Ernę
Bulenda.  *  Za  ++  Edeltraudę  i  Joachima  Wieczorek.  *  Za  +  Tadeusza  Kwietnia  (od  sąsiadów
i znajomych). * Za + Helenę Cyrulik (od przyjaciół i sąsiadów z klatki). * Za + Joannę Kazimierz (od
znajomych z bloku ul.  Kościuszki  11).  * Za + Józefa Fojcika (od sąsiadów i  znajomych).  * Za +
Tomasza  Kojdera (od sąsiadów z  ul.  Lewandowskiego 21 i  23).  *  Za + Bartka  Brzeźniaka w 30.
rocznicę śmierci oraz + mamę Jadwigę w kolejną rocznicę śmierci. *

piątek 14.10.2022 r. - św. Teresy od Jezusa, dziewicy i dra Kościoła 
7.00 Za + Martę Waga, męża Stefana, ++ z pokrewieństwa Waga i Choroba.
18.00 Do  Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem  za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Kornelii Płaczek oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
sobota 15.10.2022 r. Dzień Dziecka Utraconego

7.00 W Dniu Dziecka Utraconego – w intencji rodzin przeżywających utratę swego dziecka.
18.00 Za + Ryszarda Jończyka w 1. rocznicę śmierci,  + syna Jarosława, ++ rodziców i dusze w czyśćcu

cierpiące.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 16.10.2022 r.XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 16.10.2022 r.
Uroczystość św. Jadwigi Śl., gł. patronki ŚląskaUroczystość św. Jadwigi Śl., gł. patronki Śląska

((kolekta na szczególne inwestycje parafialnekolekta na szczególne inwestycje parafialne))
7.00 Za + Magdalenę Kurzeja, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze, o których najbliżsi nie pamiętają.
9.00 Za ++ rodziców Lucynę i Józefa Kilian, brata Romka, teściów Marię i Zygmunta Lipczyńskich, ich

syna Grzegorza oraz ++ z pokrewieństwa.
11.00 Za  ++  rodziców  Józefa  i  Ritę  Długosz,  Alojzego  i  Elżbietę  Melcz,  dziadków  z  obu  stron,

++ z pokrewieństwa Melcz, Długosz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za + Zofię Czechowicz w 3. rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa.

poniedziałek 17.10.2022 r. - św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika
7.00 Za ++ rodziców Marię i Pawła Piper, Elfrydę i Jana Koźlik, braci Edwarda i Bogdana, bratową Cecylię

i ++ z pokrewieństwa.
18.00 Za ++ dziadków Zofię i Michała Kruk, + matkę chrzestną Joannę Kruk, ++ z pokrewieństwa oraz dusze

opuszczone.
wtorek 18.10.2022 r. - Święto św. Łukasza, Ewangelisty

7.00 Do Chrystusa Króla, za wstawiennictwem świętych Tarsycjusza i Dominika, z prośbą o błogosł. i łaskę 
pobożnej i gorliwej służby przy ołtarzu dla Kacpra Kruszelnickiego z okazji 19. rocznicy urodzin.

18.00 Do  Bożej  Opatrzności,  za  wstawiennictwem  Matki  Trzykroć  Przedziwnej,  z  podziękowaniem  za
otrzymane łaski, z prośbą o błogosł. dla Przyjmujących kapliczki MB oraz o życie wieczne dla ++ czcicieli.

środa 19.10.2022 r.
7.00 Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie z okazji 85. rocznicy

urodzin w intencji Anny Orłowskiej oraz o błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami. 
17.15 Nabożeństwo Różańcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za ++ rodziców Franciszka i Klarę Chrobog oraz ++ z pokrewieństwa.

czwartek 20.10.2022 r. - św. Jan Kantego, prezbitera
7.00 Za + męża, ojca i dziadka Edmunda Grzesik w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo

oraz ++ z pokrewieństwa Grzesik i Kuśka.
18.00 Msza Św. szkolna (prowadzi 4 kl.). Za + Edeltraudę Bugajską w kolejną rocznicę śmierci, ++ teściów

i rodziców.



piątek 21.10.2022 r.
7.00 Za + Ignacego Mrozek w 1. rocznicę śmierci, Stefanię Mrozek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu

cierpiące.
18.00 Za + Elżbietę Kowol w 1. rocznicę śmierci.

sobota 22.10.2022 r. - św. Jana Pawła II, pap.
7.00 Za + Jolantę Piechowicz w 1. rocznicę śmierci.
18.00 1) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze

błogosławieństwo i zdrowie z okazji 50. rocznicy ślubu w intencji Józefy i Zbigniewa Kruszelnickich.
2)  Za  ++  rodziców Annę  i  Mieczysława  Buczkowskich,  ich  córkę  Krystynę  i  wnuczkę  Karolinę,
++ dziadków Annę i Kazimierza Buczkowskich, Ernestynę i Leopolda Wilk, ++ z rodzin Buczkowski
i Wilk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 23.10.2022 r. XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 23.10.2022 r. Niedziela MisyjnaNiedziela Misyjna
((ofiaraofiara do skarbonek na Misje do skarbonek na Misje))

7.00 Za + ojca Karola Baron w kolejną rocznicę śmierci.
9.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  otrzymane łaski,  z  prośbą o dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 65. rocznicy urodzin w intencji Gerarda oraz o błogosławieństwo dla rodziny.
11.00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Maryi Matki Trzykroć Przedziwnej z podziękowaniem za

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji
Lidii Przybyła oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

17.00 Za + rodziców Irenę i Antoniego Zgraja, ++ z rodziny Zgraja i Majnusz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
poniedziałek 24.10.2022 r.

7.00 Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za
odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie z okazji 35. rocznicy  ślubu w intencji  Joanny
i Dariusza oraz o błogosławieństwo dla dzieci i wnuka.

18.00 Za ++ rodziców Helenę i Franciszka Zaremba, Jadwigę i Pawła Czogała, + bratową Elżbietę Czogała
i ++ z pokrewieństwa.

wtorek 25.10.2022 r.
7.00 Za ++ rodziców Erykę i Edwarda Frątczak, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Frątczak i Resler oraz

dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + ojca Władysława Chorąży, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 26.10.2022 r.
7.00 Za + Rozalię Kurzeja (Msza Św. gregoriańska 1).
17.15 Nabożeństwo Różańcowe z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
18.00 Za ++ Elżbietę i Jana Chroboczek, ++ Pelagię i Wincentego Chroboczek, + Annę, ++ z pokrewieństwa

i dusze w czyśćcu cierpiące. 
czwartek 27.10.2022 r.

7.00 Za  ++  rodziców  Franciszkę  i  Ignacego  Wołoszyn,  +  brata  Ryszarda,  ++  dziadków  Wołoszyn,
Przewoźniak oraz ++ z pokrewieństwa.

18.00 Msza Św. szkolna (prowadzi 5 kl.). Za + Rozalię Kurzeja (Msza Św. gregoriańska 2).
piątek 28.10.2022 r. - Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

7.00 Za + Rozalię Kurzeja (Msza Św. gregoriańska 3).
18.00 O  opiekę  Bożą  przez  wstawiennictwo  Matki  Bożej  Trzykroć  Przedziwnej  z  podziękowaniem  za

otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodziny Bednarski. 
sobota 29.10.2022 r.

7.00 Za + Rozalię Kurzeja (Msza Św. gregoriańska 4).
18.00 Za + Paulinę Brzoska w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, siostrę Hildegardę i brata Jerzego.

XXXI XXXI NIEDZIELANIEDZIELA ZWYKŁA 30.10.2022 r. ZWYKŁA 30.10.2022 r.
7.00 Do Bożej  Opatrzności  z  podziękowaniem za  odebrane  łaski,  z  prośbą  o  dalsze  błogosławieństwo

i zdrowie z okazji 40. rocznicy ślubu w intencji Ireny i Mariana oraz o zdrowie dla dzieci i wnuków.
9.00 Za + męża Jacka Krukowskiego, jego dziadka Jana oraz ++ braci Zbigniewa i Marka (od żony i dzieci).
11.00 Za ++ rodziców i dziadków Janinę i Franciszka Palej, Leokadię i Franciszka Majewskich oraz dusze

w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za + Rozalię Kurzeja (Msza Św. gregoriańska 5).


