
Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                                                                   Porządek mszy świętych i nabożeństw 

                                                       9 - 16  grudzień 2018 

 

 

 
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 

10. 12. 2018 
Poniedziałek 

6.30 - Za żyjących i ++ z rodziny, za dusze w czyścu cierpiące oraz w pewnej 
intencji 
17.00 - Roraty: Za + syna Bogusława 

11. 12. 2018 
Wtorek 

17.00 - Roraty: 1.  Za + męża Bogusława Mickiewicz w 14 rocznicę śmierci 
            2.   W intencji Róż Różańcowych 

12. 12. 2018 
Środa 

6.30  -  
17.00 - Roraty: Za + męża Waldemara Łozowickiego w 4 rocznicę śmierci 

13. 12. 2018 
Czwartek 

 Wspomnienie św. Łucji 
17.00 - Roraty: Za + tatę Franciszka, chrzestnego Tadeusza, dziadków Ryś, 
Szkutnik, Mrozińskich, Maćków 
19.00 - (szpital) 

14. 12. 2018 
Piątek 

Wspomnienie św. Jana od Krzyża 
6.30 -  
17.00 - Roraty: Za + ojca Józefa w rocznicę śmierci i za ++ z rodziny 
Matyszczaków 

Sobota 
15. 12. 2018 

6.30 -  Za + Tadeusza Ogłodek w 15 rocznicę śmierci 
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 
18.00 - Za ++ rodziców Kaloch, Kaplyta i ++ ich rodzeństwo i dziadków 
18.00 - (Szpital) - 

16.12. 2018 
Niedziela 

II Niedziela Adwentu 
7.30 -  Za + Kazimierza i Czesława, rodziców z obu stron, ++ dziadków, 
krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące 
8.45 (Kuźnica Lig) - Za ++ z rodziny Wejs 
8.45 (Puszyna) - Za + męża Tadeusza i ++ rodziców 
10.00 - Zbiorowa: 1. W intencji parafian i dobrodziejów naszego kościoła. 2. W 
intencji Kamila z okazji 18 rocznicy urodzin o zdr. i bł. oraz o bł. Boże dla całej 
rodziny. 3. Roczki: Kaja Płaza, Janek Siedlok.  
4. Chrzest: Kacper Wąsowicz 
11.30 - (Myszowice) - Za ++ rodziców Antoniego i Wincentego Niewiadowskich, 
za + siostrę i ++ braci 
16.00 - Nabożeństwo adwentowe  
16.30 -   



 

 

                          Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                        Ogłoszenia duszpasterskie 

                                                    9 grudzień - II Niedziela Adwentu       

 

1. Dziś świętujemy II Niedzielę Adwentu. Na godzine 16 zapraszamy na nabożeństwo 
adwentowe.W przyszłą niedzielę czyli 16 grudnia będziemy gościć wicerektora 
Seminarium Duchownego w ramach tzw. Niedzieli Pastoralnej. Kolekta z tej niedzieli 
przeznaczona będzie na Seminarium, także z filii.  

2. W przyszłą niedzielę o godzinie 10.00 msza świeta zbiorowa. Natomiast radni zbierać 
będą ofiary na remont dachu. Proszę radnych o wpisanie sie na konkretną godzinę. 

3. Caritas rozprowadzać będzie świece: duża za 12 zł, mała za 6 zł. Wspieramy w ten 
sposób dzieci, które potrzebują pomocy. Za ofiary składane za opłatki, będą 
wyremontowane świeczniki na ołatarz.  

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.  

5. We wtorek i czwartek kancelaria czynna będzie po roratach, a w poniedziałek i środę 
po porannych mszach świetych. 

6. W tym tygodniu jest jeszcze kilka wolnych intencji, w tym niedzielna msza o godzinie 
16.30. Natomiast w przyszłym tygodniu praktycznie w każdym dniu sa wolne intencje.  

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. Odwiedziny chorych będą w sobotę 22 grudnia.  
12.  Spowiedź przedświąteczna będzie w niedzielę 23 grudnia od godziny 14.00 do 18.00 z 

przerwą od 16.00 do 16.45.  
 


