
Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                                                                   Porządek mszy świętych i nabożeństw 

 15 -22 wrzesień 2019 

 

 

15. 09. 2019 
Niedziela 
 

XXIV  Niedziela Zwykła 
7.30 -  O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Pędziwiatr oraz w intencji 
dzieci i wnuków dziękując za łaski.   
8.45 - (Kuźnica Lig) - Za ++ Marię i Karola Springer 
8.45 - (Puszyna) -  Za ++ z rodziny Stankala  
10.00 -  Zbiorowa :  1. W intencji parafin i dobrodziejów kościoła i parafii. 2. O 
zdrowie i bł. Boże w rodzinie Szkolny i za + męża Kazimierza Szkolnego. 3. Z 
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Dla dzieci i wnuków w 
rodzinach Karwaczka i Wołoszczuk. 4. O zdrowie i błog. Boże w rodzinie 
Sieniakiewicz. 5. . W intencji Małgorzaty i Grzegorza Błaszczuk z okazji 30 rocznicy 
ślubu.  6. Za ++ rodziców Marię i Czesława Ptak, za ++ Irenę i Stanisława Postępskich, 
za + Kazimierę Niewiadowską i za ++ dziadków z obu stron. 7. Za  ++ Janinę i Mikolaja 
Rosińskich i ++ rodzeństwo. 8. Za + męża juliana, Syna Andrzeja i syna Janusza. 9. Za + 
męża Edwarda. 10. Za + Franciszka Neudek. 11. Za + męża Edwarda w 29 rocznicę 
śmierci oraz za ++ rodziców. 12. Za ++ Janinę i Stanisłąwa Iry, Halinę i Władysława 
Szewczuk, Marię i Zdzisława Wierzbińskich, Kazimierę i Eugeniusza Przystawskich (od 
przyjaciół).13. Za + Henryka Bielik. 14. Chrzest: Jakub Zadrożny, Michał Rosenberg, 
Aniela Szelwach.   
11.30 - (Myszowice) - Za + męża Stanisława w rocznicę śmierci 
16.00 - Nieszpory niedzielne 
16.30 - Do Bożej Op.(...) w intencji rodziny Ryś                                    

16. 09. 2019 
Poniedziałek 

Wspomnienie św. Męczenników Korneliusza i Cypriana                        
6.30 - 1. Za + Anielę Kowolik - od brata Janka i Małgosi 
           2. Dziękczynna za szczęśliwy pobyt w szpitalu Józefa oraz o łaskę zdrowia 
i opiekę Matki Bożej dla syna Mariusza 

17. 09. 2019 
Wtorek 

 18.00 - 1.  Do Bożej Op. (...) w int. Natalii i Macieja Matkowskich z okazji 3 
rocznicy ślubu 
             2. Za + siostrę Irenę Kawala                      

18. 09. 2019 
Środa 

Święto św. Stanisława Kostki                 
6.30 - 1.  Za + Alfredę Zielińską w 30 dzień po śmierci 
           2.         

19. 09. 2019 
Czwartek 

18.00 - 1. Za + Marię Brefka w rocznicę śmierci 
            2. Do Bożej Op. (...) dziękując za Bożą opiekę, prosząc o dalsze łaski 
19.00 - ( szpital) - Za + Andrzeja Firsowicza w 30 dzień po śmierci                          

20.09. 2019 
Piątek 

Wspomnienie św. Andrzeja Kim Teagon  Pawła Cong Hasang i Towarzyszy     
6.30 - 1. Do Bożej Op. (...) w int rodzin Szewczyk i Tomala 
          2. Za + Barbarę Sinicką, ojca Mariana i siostrę Reginę                

21. 09. 2019 
Sobota 

Święto św. Mateusza Apostoła      
6.30 - Za + mamę Leonię  Piotrowską i ++ dziadków z obu stron Piotrowskich i 
Szymków 
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi 
18.00 -  Za + męża Władysława i ++ rodziców z obu stron i ++ z rodziny   
18.00 - ( szpital) -           



22. 09. 2019 
Niedziela 

XXV Niedziela Zwykła 
7.30 - Do Bożej Op. (...) w int. Agaty i Włodzimierza z okazji 15 rocz. ślubu     
8.45  - (Kuźnica Lig) - Za + Pawła Lisoń  
8.45 - (Puszyna) - O zdrowie i błogosławieństwo w rodzinach Świtała i 
Domańskich 
10.00 - 1. Dożynki parafialne - w int. wszystkich rolników i działkowiczów  
            2.  Za ++ rodziców Adama i Otylię oraz + męża Józefa i dusze czyśćowe   
11.30 - (Myszowice) -  Za ++ rodziców Katarzynę i Ernesta Winkler  
16.30  - Za + Czesława Harężlak w rocznicę śmierci   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                        Ogłoszenia duszpasterskie 

                                                                     15 wrzesień - XXIV Niedziela Zwykła 

 

 
1. Dzisiejsza niedziela to XXIV Zwykła. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bierzące 

potrzeby naszej parafii. Radni przed kościołem zbierają ofiary na remont dachu naszego 
kościoła. Za tydzień kolekta przeznaczona jest na remonty obiektów diecezjalnych i 
konserwację zabytków sakralnych 

2. Dziś zapraszam na nieszpory niedzielne, natomiast za tydzień nie będzie nabożeństwa 
popołudniowego z racji biesiady na stadionie za racji Dożynek. Będzie natomiast msza 
wieczorna o godzinie 16.30.  

3. Przyszła niedziela to Dożynki w naszej parafii. O godzinie 10.00 sprawowana będzie msza 
święta dziękczynna za tegoroczne zbiory. Na tą mszę zapraszam wszystkich rolników i 
działkowiczów. Będziemy wszyscy dziękować za zbiory, przede wszystkim za codzienny 
chleb. Natomiast po południu od godziny 14.00 na naszym stadionie zapraszamy na 
Parafialne Pożegnanie Lata. Będzie suto zastawiony stół, dobra muzyka i przede wszystkim 
spotkanie w naszym miłym parafialnym gronie. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowują tę 
imprezę za wielkie zaangażowanie i poświęcony czas.  Cały dochód przeznaczony będzie na 
remont dachu naszego kościoła. Podczas biesiady będą również rozprowadzane cegiełki. 
Będzie to drewniany różaniec i kilka ziaren kadzidła. Zostało to przywiezione z Ziemi 
Świętej. Cegiełki będą w cenie 50 zł (zawsze można dać więcej). Materialnie jest to 
drobnostka, ale tu chodzi o gest wsparcia wielkiej inwestycji remontu dachu.  

4. Za wszelkie ofiary składane na utrzymanie Kościoła, na remonty, jak i te wpłacane na konto 
remontowe serdecznie dziękuję. Stan konta remontowego na dzień dzisiejszy wynosi 236, 
577 zł.  

5. We wtorek 17 września po mszy świętej o godzinie 18.30 będzie spotkanie dla udających się 
na wycieczko-pielgrzymkę na Ukrainę. 

6. W środę 18 września obchodzimy święto św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Z 
dziećmi i młodzieżą czcić Go będziemy na mszy szkolnej. 

7. W czwartek 19 września zapraszam na mszę szkolną. Po mszy szkolnej będzie spotkanie dla 
rodziców dzieci pierwszokomunijnych. A na mszę świętą zapraszam młodzież i dzieci z 
naszych szkół, szczególnie dzieci z klas III.  

8. W pierwszą sobotę października (5.10.) na godzinę 9.00 zapraszam do sprzątania kościoła 
parafian z ulic Wyzwolenia i Prudnickiej. 

9. Do wieczności odeszli: śp. Szymon Paszkowski z Korfantowa i  Elżbieta Goliasz z 
Piechocic. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie.... 

 


