
 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                                                                   Porządek mszy świętych i nabożeństw 

                                                       7 - 14 październik 2018 

 

 

 

 
7. 10. 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 

8. 10. 2018 
Poniedziałek 

6.30 - 1. Do B. Op. (...)W int. Jolanty i Romana z okazji 30 rocznicy ślubu 
oraz o bł. w rodzinie. 
          2. Za + Marzenę Osiepińską w rocz. śmierci i za ++ z rodziny 
Osiepińskich 
17:30- Nabożeństwo różańcowe 

9. 10. 2018 
Wtorek 

17:30- Nabożeństwo różańcowe 
18.00 - 1. O bł. i zdrowie dla Walerii 
            2.  Za + Franciszka i Franciszkę Beck i za ++ z rodziny 

10. 10. 2018 
Środa 

6:30  -1. Za + Krystynę Wójcik w 4 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny z 
obu stron 
           2.  
17:30- Nabożeństwo różańcowe 

11. 10. 2018 
Czwartek 

Wspomnienie św. Jana XXIII, papieża 
17:30- Nabożeństwo różańcowe 
18.00 - 1. Za + Stanisława Kramczyńskiego w 1 rocznicę śmierci 
            2. Do B. Op.(...) w int. Marii w 80 rocznicę ur. i o zdrowie w 
rodzinie 
19.00 (szpital) -  

12. 10. 2018 
Piątek 

6:30 - 1. Za + Władysława, Kazimierza, Paraskewię i Antoniego 
Zienkiewicz    
           2.  
17:30 - Nabożeństwo różańcowe 

Sobota 
13. 10. 2018 

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego 
6.30 - 
14.00 - Ślub: Karolina Ziółkowska i Piotr Binkowski 
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 
18.00 - Za ++ Henryka i Mariannę Adamczyk 
18.50 - Nabożeństwo fatimskie 
18.00 - (Szpital) -  



 
14.1 0. 2018 
Niedziela 

XXVIII Niedziela Zwykła 
7.30 -   Do B. Op.(...) w intencji Huberta z okazji 60 rocznicy urodzin oraz 
o zdrowie i bł. rodzinie i w int. dzieci i wnuków 
8.45 (Kuźnica Lig) -  Za + Józefa Budnik 
8.45 - (Puszyna) -   Za + męża Eryka 
10.00 -  Za ++ Stanisławę i Mirona Arendarczyk i ++ z rodziny 
11.30 - (Myszowice) -  Za ++ rodziców Genowefę, Ewarysta, ++ 
rodzeństwo Małgorzatę, Aleksandra, Jana, Józefa i Juliana Bednarskiego 
16.00 - Nabożeństwo różańcowe 
16.30 -  Do B. Op.(...) w intencji   Ireny i Ryszarda z okazji 40 rocznicy 
ślubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                        Ogłoszenia duszpasterskie 

7 październik - XXVII Niedziela Zwykła     

                                         

        1. Kończymy dziś rekolekcje parafialne. Dziękujemy ks. Sylwestrowi za głoszone Słowo. 
Wszystkim parafianom, którzy skorzystali z tych swiętych dni również dziękujemy. Kolekta 
dzisiejsza przeznaczona jest dla ks rekolekcjonisty jako podziękowanie za wygłoszone rekolekcje. 
Za tydzień kolekta  na potrzeby parafii.  

        2. W zeszłą niedzielę na  remont tabernakulum zebrano 6640 w tym 1000 zł od ofiarodawcy.  

         3. Za tydzień 14 października obchodzimy tzw. Niedzielę Papieską upamiętniającą 40 
rocznicę wyboru św. Jana Pawła II. Pod kościołem odbędzie się zbiórka do puszek na fundację 
Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą uczące się dzieci i młodzież z ubogich rodzin. A nasz 
parafialny Caritas rozprowadzać będzie kremówki.  

       4. W czwartek o godzinie 18.00 młodzież i dzieci zapraszamy na mszę szkolną.  

        5. W sobotę 13 października po mszy wieczornej o godzinie 18.50 będzie nabożeństwo 
fatimskie. Nie będzie zatem różańca o 17.30.  

       6. Zbiórka dla ministrantów, lektorów i kandydatów i odbywa się w soboty o godzinie 
10.00 w salce parafialnej. 

        7. Zapraszamy wszystkich na Nabożeństwa Różańcowe. Szczególnie tych, którzy nie byli 
jeszcze ani razu.  W tygodniu o godz. 17:30, w niedzielę o 16:00. 

        8. W najbliższych dniach przed Uroczystością Wszystkich Świętych na cmentarzu prowadzone 
będą różne prace przy grobach naszych bliskich. Bardzo wszystkich proszę, aby opłaty za 
stawianie nagrobków, wymianę nagrobków, układanie kostki i inne, były przez wszystkich 
uiszczane u Pani Róży Bugaj, która od wielu lat tym się zajmuje. Cmentarz to nasza własność, a 
zgodnie z ustaleniami sprzed wielu lat opłaty dotyczą wszystkich. Proszę też o zachowanie 
porządku na cmentarzu. 

      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. W piątek wieczorem dotarł do nas list ks bpa Andrzeja Czai do odczytania w dzisiejszą 
niedzielę. Z racji rekolekcji list będzie odczytany w przyszłą niedzielę. O treści listu na pewno w 
najbliższym czasie dowiemy się z mediów, gdyż nasz biskup prosi w nim o wybaczenie za kilka 
przypadków wykorzystania nieletnich przez duchownych w naszej diecezji w przeciągu ostatnich 
kilkunastu lat.  Prosi także o modlitwę za kościół i za kapłanów. Dlatego przez najbliższy tydzień 
modlitwa różańcowa będzie w tych intencjach. 

    11. Po pogrzebie śp Stefanii Jagiellicz zebrano 910 zł i ofiarę tę wpłacono na konto hospicjum w 
Nysie. Ostatno zaś do wieczności odeszli: Zofia Barycka z Wielkich Łąk i Zygmunt Mickiewicz z 
Niesiebędowic. Wieczny odpoczynek.... 

  


