
Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                                                                   Porządek mszy świętych i nabożeństw 

                                                       16 - 23  grudzień 2018 

 

 

 
16. 12. 2018 
Niedziela 
 

III Niedziela Adwentu - Gaudete 
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 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. O zdrowie i błogosławieństwo dla Elżbiety, 4. O 
zdrowie i bł. Boże dla Jadwigi Juśkiewicz. 5. Roczki: Kaja Płaza, Janek 
Siedlok. 6. Chrzest: Kacper Wąsowicz + męża Tadeusza i ++ rodziców 
10.00 - Zbiorowa:  
4. Chrzest: Kacper Wąsowicz 
11.30 - (Myszowice) - Za ++ rodziców Antoniego i Wincentego 
Niewiadowskich, za + siostrę i ++ braci 
16.00 - Nabożeństwo adwentowe  
16.30 -  Do Bożej Op (...) o zdr.. i bł. Boże w rodzinie Klose i Socha 

17. 12. 2018 
Poniedziałek 

6.30 -   
17.00 - Roraty : Za + Józefę Dzwonkowską w 2 rocz. śmierci i za + Józefa 
Aksamitowskiego 

18. 12. 2018 
Wtorek 

17.00 - Roraty:  1 . Za ++ Elżbietę i Andrzeja Suchodolskich 
             2. Za + żonę Zofię Tlałka 

19. 12. 2018 
Środa 

6.30 -  
17.00 - Roraty : 

20. 12. 2018 
Czwartek 

17.00 - Roraty: Za ++ rodziców Agnieszkę i Augustyna Klose i ++ z rodzin  
z obu stron 
19.00 -  (szpital) -    

21. 12. 2018 
Piątek 

6.30 -  
17.00 - Roraty: 

Sobota 
22. 12. 2018 

6.30 -  Za + mamę Zofię Trzcińską w 1 rocznice śmierci  
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.  
18.00 - Za ++ rodziców Janinę i Zdzisława Kisieluk 
18.00 - (szpital) - 

23.12. 2018 
Niedziela 

IV Niedziela Adwentu 
 7.30 -  Za + Helgę Beck i za ++ z rodziny 
8.45 (Kuźnica Lig) - Za ++ z rodziny Baliga 
8.45 - (Puszyna) - Za ++ dziadków Sulikowskich 
10.00 -   
11.30 - (Myszowice) - O zdrowie i bł. Boże dla dzieci i wnuków oraz za + 
Stanisława 
14.00 - 18.00 - Spowiedź (przerwa od 16.00 - do 16.45) 
16.30 -  Za + Zdzisława Dziedzic w 5 rocznicę śmierci 



 

                          Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                        Ogłoszenia duszpasterskie 

                                                                     16 grudzień - III Niedziela Adwentu      

 

1. Dzisiejsza niedziela to III adwentowa zwana niedzielą Gaudete - Radujcie się. W 
naszej parafii gościmy ks. wicerektora Seminarium Duchownego w Opolu. Kolekta 
dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne. Również z filii. Na godzinę 
16.00 zapraszamy na nabożeństwo adwentowe.  

2. Dziś po mszach świętych, tak jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, radni parafialni 
zbierają ofiary na remont dachu naszego kościoła.  

3. Gazetka dzisiejsza jest tylko na najbliższy tydzień. W przyszłą niedzielę ukaże się 
kolejny numer, a w nim plan kolędy i porządek mszy i nabożeństw na okres 
świąteczny.  

4. W przyszłą niedzielę od godziny 14.00 będzie możliwość spowiedzi. Spowiedź będzie 
do godziny 18.00 z przerwą od 16.00 do 16.45.  

5. Caritas rozprowadza świece: duża za 12 zł, mała za 6 zł. Wspieramy w ten sposób 
dzieci, które potrzebują pomocy. Za ofiary z opłatków zostaną wyremontowane 
świeczniki na ołtarz. Bóg zapłać za składane ofiary.   

6. Roraty będą sprawowane jeszcze w tym tygodniu od poniedziałku do piątku o 
godzinie 17.00.   

7. Zbiórka dla ministrantów i lektorów odbywa się w soboty o godzinie 10.00 w salce 
parafialnej. 

8. Dziś odbywa się "Dzień Dawcy Szpiku". Rejestracja potencjalnych dawców jest 
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. Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramentalnych 
na tradycyjne nabożeństwo adwentowe ze Słowem Bożym, które odprawi w 4. 
Niedzielę Adwentu 23 grudnia br. o godz. 14.00 w katedrze opolskiej. 

11. Odwiedziny chorych będą 22 grudnia od godziny 8.00 
12. Próba chóru będzie w poniedziałek i środę o godzinie 17.30 

 


