
 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                                                                   Porządek mszy świętych i nabożeństw 

                                                       28 październik - 4 listopad 2018 

 

 

 
28. 10. 2018 
Niedziela 
 

XXX Niedziela Zwykła 
7.30 -   Do B. Op. (...) w intencji syna Tadeusza z okazji urodzin 
8.45 (Kuźnica Lig) -  Za ++ Konrada i Klarę Maksara 
8.45 - (Puszyna) -   Za ++ z rodziny Zura 
10.00 -  Przez wst. św. Judy Tadeusza z podz. za łaski z prośba o dalszą 
opiekę 
11.30 - (Myszowice) -  Za + Gertrudę Więcek w 1 rocznicę śmierci 
16.00 - Nabożeństwo różańcowe 
16.30 -  Za + męża Stanisława Kowalskiego, + siostrę Stanisławę Krasińską 
oraz ++ rodziców z obu stron 

29. 10. 2018 
Poniedziałek 

6.30 - 1. W int ks. Wojciecha z okazji urodzin 
          2. Za + Stefanię Jagiellicz w 30 dzień po śmierci 
17:30- Nabożeństwo różańcowe  

30. 10. 2018 
Wtorek 

17:30- Nabożeństwo różańcowe 
18.00 - 1.  Za + męża Władysława polowy w rocznicę śmierci 
            2.   Za ++ z rodziny Tlałka, Trzop, Hutniczak, Pietrusa, 
Maciejowskich 

31. 10. 2018 
Środa 

6.30  - 1. Za ++ rodziców Władysława i Franciszkę Zamoroka 
           2 .  
17:30- Nabożeństwo różańcowe 

1. 11. 2018 
Czwartek 

 Uroczystość Wszystkich Świętych 
7.30 -  Za ++ Jana i Patryka Pietrzykowskich 
8.45 (Kuźnica Lig) - Za ++ z rodziny Gałczyńskich 
8.45 (Puszyna) - Za + męża Leonarda 
10.00 - Za ++ z rodzin Suchodolskich, Siemieniec, Skupiński, Kłębek, 
Gach, Rogórz 
11.30 - (Myszowice) - Za ++ rodziców Mariannę i Bronisława 
Niewiadowskich 
15.00 - Nabożeństwo na cmentarzu w Korfantowie i w Puszynie 
16.30 -  Za ++ Helenę i Lucjana i ++ z rodziny Borawskich i Grochowskich 

2. 11. 2018 
Piątek 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
6.30- W int. Ojca świętego 
16.00 - ( Kuźnica Ligocka) - Za wszystkich wiernych zmarłych 
17.00 - (Puszyna) - Za ++ polecanych w wypominkach 
17.00- (Myszowice) - Za ++ rodz. Stanisławę i Adama i ++ rodzeństwo 
Irenę i Czesława 
18.00 - Za + Otylię i Adama Wydra i za + brata Tadeusza 
20.00 - Różaniec za ++ na cmentarzu 



 
Sobota 
3. 11. 2018 

6.30 -  Do miłosierdzia Bożego w int. czcicieli NSPJ 
13.00 - Ślub: Małgorzata Hajdasz i Mariusz Deć 
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 
17:30 - Nabożeństwo różańcowe za zmarłych 
18.00 - Za + mamę Janinę Dobską w rocznicę śmierci i za + Jana Dobskiego 
18.00 - (Szpital) - Za ++ polecanych w wypominkach 

4.11. 2018 
Niedziela 

XXXI Niedziela Zwykła 
7.30 -  Za + ojca Bronisława  w rocznicę śmierci i za dusze w czyśccu 
8.45 (Kuźnica Lig) - W 4 rocznice śmierci Roberta Wancke 
8.45 (Puszyna) - Za mieszkańców Puszyny w rocznicę poświęcenia krzyża 
10.00 - Za + męża Stanisława Juzwa w 21 rocznicę śmierci 
11.30 - (Myszowice) - O zdr i Bożą opiekę dla wnuczek Wiktorii, Poli, 
Edyty, Amandy dziękując za łaski oraz za ++ rodziców i dziadków 
16.00 - Nabożeństwo różańcowe za zmarłych 
16.30 -  Za ++ z rodziny Trzop, Hutniczak, Tlałka, oraz + brata Bronisława 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                        Ogłoszenia duszpasterskie 

28 październik - XXX Niedziela Zwykła     

                                         

   1. Kończymy dzis tydzień Misyjny. W naszej parafii gościmy siostry zakonne z 
Szenstackiego Instytutu Sióstr Maryi. Pod kościołem będzie można złożyć ofiary na 
działalność sióstr.  

         2. W III niedzielę października na remont dachu  radni zebrali 6530 zł. Bardzo dziękuję 
za ofiarność.  

         3. We wtorek po mszy wieczornej będzie spotkanie dla Róż Różańcowych i zmiana 
tajemnic 

         5. Zbiórka dla ministrantów i lektorów i dla wszystkich, którzy chcieliby zasilić 
naszą służbę liturgiczną odbywa się w soboty o godzinie 10.00 w salce parafialnej. 

         6. Można składać kartki z wypominkami. Kartki są wyłożone przy bocznych 
ołtarzach a także na stoliku. Bardzo prosimy o czytelne pismo. Różaniec za zmarłych 
będzie odmawiany w kościele od 3 do 8 listopada. 

        7. W czwartek obchodzimy uroczystość Wszystkich Świetych. Jest to radosna 
uroczystość tych wszystkich, którzy już cieszą się niebem. 

        8. Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich 
Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust 
zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając 
określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli 
modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. 
Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 
- Wzbudzić intencję jego otrzymania. 
- Być w stanie łaski uświęcającej. 
- Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 
- Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. 
- Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze 
nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu. 

     9. W dzień Wszystkich Świętych radni będą zbierać na cmentarzach ofiary na utrzymanie 
naszych cmentarzy. Bóg zapłać składamy wszystkim, którzy dbają o nasze cmentarze. Od 
wielu lat szczególnie to robią grabarz p. Andrzej i p. Róża. Dziękuję bardzo.  

    10. W Dzień Zaduszny msze w Korfantowie będą o 6.30 i 18.00. Na filiach: Kuźnica 
16.00, Myszowice i Puszyna o 17.00. Natomiast o godzinie 20.00 na cmentarzu zapraszam 
na Różaniec za zmarłych.   

    11. Do wieczności odszedł Zdzisław Trybulski z ul Wyzwolenia. Rodzina prosi aby 
zamiast kwiatów złozyć po mszy pogrzebowej ofiary na hospicjum. Wieczny odpoczynek... 


