
 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                                                                   Porządek mszy świętych i nabożeństw 

                                                       30 wrzesień - 7 październik 2018 

 

 

 
30. 09. 2018 
Niedziela 
 

XXVI Niedziela Zwykła 
7.30 - Za + mamę Zofię Walczak i ++ z rodz. z obu stron  
8.45 (Kuźnica Lig) - Za + Pawła Lissoń 
8.45 - (Puszyna) - O zdrowie i błog. Boże w rodz. Stankala  
10.00 - W intencji rodz. Szkolny, Gach, Korociński  
11.30 - (Myszowice) - Za + żonę Irenę Jazłowiecką i ++ z rodz. 
16.00 - Nieszpory niedzielne 
16.30 - O zdrowie i Boże błog. w rodz. Fudali   

1. 10. 2018 
Poniedziałek 

Wspomnienie św. Teresy od dzieciątka Jezus 
6.30 - 1. Do Boże Op (...) w int rodzin Szewczyk i Tomala 
          2. Za ++ rodziców, + brata, meża i ++ z rodziny Kubon 
17:30- Nabożeństwo różańcowe 

2. 10. 2018 
Wtorek 

Wspomnienie św. Aniołów Stróżów 
 17:30- Nabożeństwo różańcowe 
18.00 - 1.  Do B. Op.(...) w intencji Ilony i Leszka z ok. 25 rocz. ślubu 
            2.  Za + matkę Marię Cwynar   
18.30 -  Zmiana Tajemnic Różańcowych 

3. 10. 2018 
Środa 

17:30- Nabożeństwo różańcowe 
18:00  -1. W intencji wszystkich parafian na rozpoczęcie rekolekcji 
             2. W intencji dzieci z prośbą o Bożą Opiekę  
             3.  Za ++ rodziców Marię i Andrzeja, braci, Babcię i dziadków 
Kozłowskich  
19:00- Nauka stanowa dla mężczyzn 

4. 10. 2018 
Czwartek 

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 
16:30 (Kuźnica Lig) za + Ojca 
17:30- Nabożeństwo różańcowe 
18.00 - 1. Za ++ z rodz. Andryiszyn i Szkudlarskich    
            2.  
19.00 (szpital) - Rekolekcje dla chorych w kaplicy szpitalnej   

5. 10. 2018 
Piątek 

Wspomnienie św. Faustyny 
10:00 - Msza św. dla Chorych i Seniorów 
16:30 (Puszyna) - Za ++ rodziców Annę i Tadeusza Markowskich  
17:00 (Myszowice) - O zdr. i B. błog w rodz. członków Żywego Różańca 
17:30 - Nabożeństwo różańcowe 
18:00 - 1. Do Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli NSPJ 
             2. Za ++ Franciszkę i Józefa Wiciak, Antoninę i Władysława 
Przyłuckich 
19:00 - Nauka stanowa dla kobiet 



 
Sobota 
6. 10. 2018 

8:00 - Odwiedziny chorych  
16:00 - Msza św. Ślubowana w Niesiebędowicach  
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 
17:30 - Nabożeństwo różańcowe 
18.00 - 1.  Do B. Op. o błogosławieństwo i potrzebne łaski w rodzinie  
            2. W intencji rodziny Sosulskich o zdrowie i potrzebne łaski 
18.00 - (Szpital) - 
19:00 - Nauka stanowa dla młodzieży    

7.1 0. 2018 
Niedziela 

XXVII Niedziela Zwykła 
 7.30 -  W intencji Alicji z ok. 30 rocznicy urodzin, z podz. za łaski oraz o 
zdrowie i Boże błog. w rodzinie   
8.45 (Kuźnica Lig) - Za ++ z rodz. Góreckich  
8.45 (Puszyna) - Za ++ z rodz. Stankala  
10.00 - Do B. Op. (...) w intencji Ireny z ok. 90 r. urodzin 
11.30 - (Myszowice) - Za ++ rodziców i rodzeństwo 
16.00 - Nabożeństwo różańcowe 
16.30 -  W intencji rodziny Suchodolskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                        Ogłoszenia duszpasterskie 

30 wrzesień - XXVI Niedziela Zwykła                                             

           

1.  Dziś XXVI Niedziela Zwykła. Dzis kolekta przeznaczona jest na remont naszego Tabernakulum. 
Kolekta z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie dla ks rekolekcjonisty. Na godzinę 16.00 
zapraszamy na nieszpory niedzielne, po nich msza wieczorna.  

2. W poniedziałek zaczynamy miesiąc październik. Zapraszamy zatem na Nabożeństwa 
Różańcowe. W tygodniu o godz. 17:30, w niedzielę o 16:00. Za wspólne odmówienie Różańca 
można uzyskać odpust zupełny.    

3. W środę wieczorem rozpoczynamy rekolekcje parafialne. Będzie je głosił ks. Sylwester Pruski z Opola. 
Wszystkie msze w tygodniu w czasie rekolekcji bedą sprawowane wieczorem. Zapraszamy wszystkich 
berdzo serdecznie do skorzystania z tej dobrej okazji do zatrzymania się przy Panu Jezusie i do popatrzenia 
w swoje serce. W środę po mszy wieczornej zapraszamy na naukę stanową dla mężczyzn, w piątek o 
godzinie 10.00 specjalna msza święta dla chorych i seniorów, wieczorem po mszy nauka stanowa dla 
kobiet, w sobotę po mszy wieczornej nauka stanowa dla młodzieży młodszej czyli wszystkich 
przygotowujacych się do bierzmowania a także dla młodzieży ze szkół średnich, studiującej i pracującej. 
 
4. W czwartek na godzinę 17.30 zapraszamy wszystkie dzieci na nabożeństwo różańcowe.  
 
5. W sobotę o godzinie 10.00 w salce zbiórka wszystkich lektorów i ministrantów, a także dla 
wszystkich kandydatów na ministrantów.  
  
6. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piatek i sobota miesiąca. Msze także będą 
sprawowane na filiach. Msza w int czcicieli Serca Pana Jezusa będzie w piatek wieczorem. W 
sobotę poranna intencja także będzie sprawowana wieczorem. Nie będzie zatem w sobotę mszy 
porannej. Sobotni różaniec odmówimy jako wynagradzający za wszystkie grzechy w naszej 
parafii i odmówimy akt zawierzenia parafii Niepokalanemu sercu NMP.  

7. We wtorek po mszy wieczornej odbędzie się spotkanie dla Róż Różańcowych.  

8. Spotkanie dla Chóru będzie w poniedziałek o 17.30.  

9. 27 października organizowana jest zabawa taneczna w sali w Rączce. Koszt od pary to 130 zł. 
Zapisy przyjmujemy w sklepie u p. Agaty Bień. Płatnośc przy zapisie. Bardzo prosimy o pomoc w 
organizacji zabawy poprzez: upieczenie ciasta (zapisy również u p. Agaty), oraz o dary spożywcze - 
warzywa w słoikach bądź surowe. Zapisy przyjmujemy do 12 października. Dochód z zabawy 
przeznaczony będzie na remont dachu naszego kościoła.  

10. Odwiedziny chorych będą w sobotę od godziny 8.00 

11. Do wieczności odeszła Stefania Jagiellicz z ul Opolskiej. Pogrzeb we wtorek o 11.00. Rodzina 
prosi zamiast kwiatów o ofiary dla hospicjum w Nysie zbierane po mszy pogrzebowej. Wieczny 
odpoczynek...  


