
Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                                                                   Porządek mszy świętych i nabożeństw 

                                                       2 - 9 grudzień 2018 

 

 

 
2. 12. 2018 
Niedziela 
 

I Niedziela Adwentu 
7.30 -  Za + ojca Józefa w 20 rocznicę śmierci 
8.45 (Kuźnica Lig) - Za ++ rodziców Elżbietę i Franciszka  
8.45 (Puszyna) - Za ++ z rodziny Sulikowskich i Kopij 
10.00 - Za ++ Stanisławę i Kazimierza Błaszczuk 
11.30 - (Myszowice) - Za ++ rodziców Cyrylę i Stanisława Trusiewiczów, za ++ 
Magdalenę i Michała Skiba, za + siostrę Jadwigę i brata Tadeusza 
16.00 - Nabożeństwo adwentowe - poświęcenie wieńców adwentowych, świec i 
opłatków 
16.30 -  Za + męża Bronisława, ++ rodziców i rodzeństwo 

3. 12. 2018 
Poniedziałek 

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego 
6.30 - Za + Teofila Misztala w 19 rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron 
17.00 - Roraty : Za ++ Helenę, Mikołaja i Franciszka Smulskich 

4. 12. 2018 
Wtorek 

17.00 - Roraty:  1 . W int. mieszkańców Włostowy - ślubowana 
             2. Za ++ Mariannę i Mieczysława ich dzieci i ++ z rodziny Niewiadowskich 

5. 12. 2018 
Środa 

6.30 - Za + Ludwika Trojak 
17.00 - Roraty : Za ++ z rodzin Sucheckich i Zarzecznych 

6. 12. 2018 
Czwartek 

 17.00 - Roraty: 1. Za + Marię, Alojzego, Teresę, Annę, Franciszka, Jana i dusze w 
czyśćcu cierpiące 
18.00 - (Kuźnica Lig) - Za + Stanisława Łacnego w 4 rocznicę śmierci 
19.00 -  (szpital) -    

7. 12. 2018 
Piątek 

Wspomnienie św. Ambrożego 
6.30 - Do Miłosierdzia Bożego w int czcicieli NSPJ 
17.00 - Roraty: W intencji wszystkich Marianek 
18.00 - (Puszyna) - Za + Zdzisława Cieślik 
18.00 - (Myszowice) - 

Sobota 
8. 12. 2018 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
6.30 -  Za ++ rodziców Bolesława i Bronisławę oraz za ++ rodzeństwo 
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.  
18.00 - Za ++ ojca Stanisława Hadrian i Stanisława Sosulskiego 
18.00 - (szpital) - 

9.12. 2018 
Niedziela 

II Niedziela Adwentu 
7.30 - Za ++ Józefę i Jana Szott, Franciszkę i Romana Kamińskich, ++ z rodzin  Szott, 
Kamiński, i Boczar 
8.45 (Kuźnica Lig) - Za ++ z rodziny Renelt i Juraszek 
8.45 - (Puszyna) - Za + Tadeusza Kudybę 
10.00 -  Do Bożej Opatrzności (...) o dary Ducha Świętego dla Antoniego i Tomasza z 
okazji 18 rocznicy urodzin 
11.30 - (Myszowice) - Za ++ rodziców Sucheckich i Baszczyjów 
16.00 - Nieszpory niedzielne 
16.30 -  Za ++ Janinę i Bronisława Wawryk, Anielę, Wincentego, Stanisława 
Świsterskich i ++ z rodziny Skrzyczewskich oraz + Annę Kundys 

 

 

 



                          Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                        Ogłoszenia duszpasterskie 

                       2 grudzień - I Niedziela Adwentu       

 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy święty czas adwentowy. Podczas dzisiejszego 
popołudniowego nabożeństwa o godzinie 16.00 zostaną poświęcone wieńce 
adwentowe, lampiony i opłatki. Bardzo prosimy, żeby na to nabożeństwo przynieść 
swoje wieńce, świece i lampiony adwentowe. Za ofiary z opłatków zostaną 
wyremontowane i odnowione stare lichtarze na ołtarz. 

2. Caritas rozprowadzać będzie świece: duża za 12 zł, mała za 6 zł. Wspieramy w ten 
sposób dzieci, które potrzebują pomocy  

3. Zachęcamy do pięknego i radosnego przeżywania świętego czasu adwentu. Niech to 
będzie czas skupienia i modlitwy. Nie dajmy się ponieść nurtowi przedświątecznego 
szaleństwa zakupowego.  

4. Roraty będą sprawowane od poniedziałku do piątku o godzinie 17.00.  W tygodniu 
w poniedziałek, środę, piątek i sobotę będą także msze poranne. I na nie zapraszamy 
wszystkich dorosłych z lampionami lub ze świecami. Dla dorosłych chcemy też 
zaproponować kilka dni rorat. 

5. We wtorek po mszy wieczornej odbędzie się zmiana tajemnic różańcowych  
6. W poniewdziałek i wtorek ze względu na remont korytarza na plebanii kancelaria 

będzie nieczynna. W czwartek kancelaria czynnna po roratach. 
7. Zbiórka dla ministrantów i lektorów odbywa się w soboty o godzinie 10.00 w salce 

parafialnej. 
8. 15 i 16 grudnia w Korfantowie odbędzie się "Dzień Dawcy Szpiku". Rejestracja 

potencjalnych dawców będzie możliwa po Mszach Świętych w salce katechetycznej. 
Akcja dedykowana jest Judycie Giereś z Korfantowa, która zachorowała na Ostrą 
Białaczkę Szpikową i potrzebuje pilnego przeszczepu szpiku. 

9. Wzorem lat ubiegłych pragniemy zorganizować zbiórkę darów (tj. słodycze, suche 
produkty spożywcze, przybory szkolne, kosmetyki i środki higieniczne), które będą 
przekazane do Domu Samotnej Matki i Dziecka w Opolu. Dary można składać do 
koszyka w kościele po każdej mszy świętej 

10.  Wspólnota Polska oddział w Opolu  organizuje zbiórkę darów na święta dla 
polaków na Litwie i Ukrainie. Zbierane będą produkty spożywcze o wydłużonym 
terminie przydatności, środki czystości, nowe koce, pościele itp..Akcja trwa do 12 
grudnia. Dary można składać w Domu Kultury lub w sklepach do specjalnie opisanych 
koszy 

11. W niedzielę 16 grudnia będziemy gościć wicerektora Seminarium Duchownego w 
ramach tzw. Niedzieli Pastoralnej. Kolekta z tej niedzieli przeznaczona będzie na 
Seminarium. 

12.  Odwiedziny chorych będą w sobotę przed świętami.  
13.  Do wieczności odeszli: Ireneusz Herman z Włostowej i Urszula Konefał z ul. 

Prudnickiej. Jej pogrzeb będzie w ponmiedziałek o godzinie 11.00 Wieczny 
odpoczynek... 


