
  Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
Porządek mszy świętych i nabożeństw 

   12 -19 styczeń 2020 

 

 

12. 1. 2019 
Niedziela 
 

Niedziela Chrztu Pańskiego  
7.30  -   W intencji Marcina z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo w rodzinie  
8.45  - (Kuźnica Lig) -  W int Teresy Tekiela z okazji 80 rocznicy urodzin   
10.00 - Za + Ryszarda Marcinkiewicza  
11.30 - (Myszowice) - Za + męża Stanisława i za ++ z rodziny Korczak 
16.30 - O błogosławieństwo Boże w rodzinie Kłonowskich i Niewiadowskich i o 
szczęśliwy przebieg operacji   

13. 1. 2020 
Poniedziałek 

6.30 - 1.  
          2.   

14. 1. 2020 
Wtorek 

6.30 - 1.  W intencji małżonków Katarzyny i Adriana z okazji 25 rocznicy ślubu o 
błogosławieństwo i potrzebne łaski 
           2.     

15. 1. 2020 
Środa 

  6.30 - 1. Za ++ dziadków Kołkowskich i ++ dziadków Huber i za ++ wujków 
Michała i Zdzisława 
            2.                    

16. 1. 2020 
Czwartek 

6.30 -  
 

17.1. 2020 
Piątek 

Wspomnienie św. Antoniego Opata 
6.30 -  1.   
           2.    

18. 1. 2020 
Sobota 

6.30 -   Za ++ Imgard, Józefa i ++ z rodziny Juraszek    
18.00 -  Za + Elżbietę Szabińską, ++ dziadków Marię i Michała Minartowicz, ++ 
Praksydę i Antoniego Cembruch     
18.00 - ( szpital) -   
19.00 - Nauka przedchrzcielna              

19. 1. 2020 
Niedziela 

II Niedziela Zwykła  
7.30 -  Za + Tadeusza Drużbiak i ++ rodziców Gertrudę i Józefa Tice   
8.45 - (Kuźnica Lig) -   Za + Stanisława Górowskiego 
8.45 - (Puszyna) -  Za + żonę Bogusławę   
10.00 -  Zbiorowa: 1. W int. wszystkich Parafian odwiedzonych w ramach wizyty 
duszpasterskiej i w intencji Dobrodziejów kościoła i parafii. 2. Za + Janinę Sołtys 
i ++ z rodziny Wójcik i Sołtys. 3. Za ++ Franciszka, Stanisława i Katarzynę 
Kramczyńskich. 4. Roczek: Szlęzak Antoni i Kubiak Daria. 5. Chrzty: Martyna 
Czechowska, Michał Adamiec 
11.30 - (Myszowice) - Za + męża Adama, mamę Barbarę oraz ++ braci    
16.30 -  Do Bożej Op. (...) w intencji rodziców Małgorzatę i Franciszka, za Józefę 

oraz babcię Marię  
 

 



                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

                        Ogłoszenia duszpasterskie 
                                                                     12 styczeń - Niedziela Chrztu Pańskiego 

 

1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. 
Natomiast wystrój i niektóre kolędy śpiewamy do 2 lutego. Kolekta przeznaczona jest 
na potrzeby naszej parafii.  

2. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli nas w czasie odwiedzin duszpasterskich. Przed 
nami ostatni tydzień kolędy. Msza i kolekta pokolędowa będą w niedzielę 19 stycznia. 
Za skaładane ofiary serdecznie dziękujemy. 19 stycznia w niedzielę będzie tzw. 
kolęda dodatkowa od godziny 14.00. Można zgłaszać się w zakrystii lub w kancelarii. 

3. Za tydzień przypada trzecia niedziela miesiąca. O godzinie 10.00 będzie sprawowana 
msza święta zbiorowa z udzieleniem sakramentu chrztu świętego. Natomast ofiary na 
remont dachu radni będą zbierać dopiero w 3 niedzielę lutego.  

4. W najbliższą sobotę o godzinie 19.00 w kancelarii parfialnej będzie nauka 
przedchrzcielna.  

5. Z cegiełek w Uroczystość Objawienia Pańskiego zebrano 6.506 zł. Pieniądze 
wpłącono na konto remontowe.  

6. Rada Parafialna organizuje zabawę karnawałowo-walentynkową 15 lutego o godzinie 
19.00 w świetlicy w Rączce. Dochód przeznaczony będzie na remont dachu. Cena od 
pary to 130 zł. Zapisy u pani Agaty w sklepie. Zapraszamy bardzo do pomocy i do 
ofiarowania różnych darów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków. 
Zapisy do 31 stycznia.  

7. Próba chóru będzie w poniedziałek i w środę o godzinie 19.00 w salce. Zapraszamy 
nowych kandydatów. 

8. Sprzątanie kościoła będzie w sobotę 8 lutego od godziny 10.00. Do sprzatania 
zapraszamy parafian z ulic Dąbrowskiej, Konopnickiej, Norwida (Osiedle) 

9. Odwiedziny chorych będą w sobotę 8 lutego od godziny 8.00.  
10. W czasie kolędy kancelaria czynna tylko po mszach porannych.  
11. W niedzielę kolędowe nie ma nabożeństwa popołudniowego. 
12. Do zakończenia kolędy nie ma spowiedzi i adoracji w soboty. Spowiedź jest tylko 

przed mszami porannymi. Nie ma też adoracji i spotkania w piątki. 
13. Po kolędzie duszpasterskiej, czyli od 20 stycznia, radni parafialni będą zbierać ofiary 

na utrzymanie naszego cmentarza.  
14. W tym tygodniu codziennie są wolne intencje. Można je zamawiać w zakrystii, nawet 

zaraz po dzisiejszej mszy św.  
15. Do wieczności odeszła śp. Wanda Krzywicka z Korfantowa. Wieczny odpoczynek 

racz Jej dać Panie.... 
 


