
  Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
Porządek mszy świętych i nabożeństw 

   19 -26 styczeń 2020 

 

 

19. 1. 2019 
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.Za + Ryszarda Sztangiera. 5. Roczek: Szlęzak Antoni i Kubiak Daria. 6. 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 

20. 1. 2020 
Poniedziałek 

6.30 -  1. Za + męża w 10 rocz. Śm., ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu  
          2.    

21. 1. 2020 
Wtorek 

Wspomnienie św. Agnieszki 
18.00 -  1. W intencji babć i dziadków z okazji ich święta 
            2. Do Bożej Op.(...) w int. Julii z okazji 18 rocznicy urodzin      

22. 1. 2020 
Środa 

6.30  - 1.  
          2.                          

23. 1. 2020 
Czwartek 

18.00  - 1. Za + Zygmunta w 24 rocznicę śmierci, za + syna Edwarda, za ++ rodziców 
Franciszkę i Franciszka Buczkowskich, oraz za ++ dziadków Annę i Stanisława 
              2. Za + ojca Bernarda, syna Franciszka i ++ dziadków z obu stron 
19.00 - (szpital) -   

24.1. 2020 
Piątek 

Wspomnienie św. Franciszka Salezego  
6.30 - 1. Za ++ Anielę i Stanisława, Kazimierza i Mieczysława   
          2.        

25. 1. 2020 
Sobota 

Święto Nawrócenia św. Pawła               
6.30 -  Za + babcię Elżbietę Trybulską 
15.00 - Do Bożej Op.(...) w int. Michała Malawskiego z ok. 1 rocz. urodzin   
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu  i okazja do spowiedzi świętej 
18.00 - Do Bożej Op.(...) w int. Lesława z ok. 50 rocz. ur. oraz o bł. Boże dla całej 
rodziny  
18.00 - ( szpital) - Za + Franciszka Bednarskiego, ++ Annę i Ignacego Bednarskich i za 
+ Rogera Goetz 

26. 1. 2020 
Niedziela 

III Niedziela Zwykła  
7.30  - Do Bożej Op.(...) w int Stanisława Cwynar z ok. 90 rocznicy urodzin   
8.45  - (Kuźnica Lig) - W int Roberta Thomalla z okazji 89 rocznicy urodzin 
8.45 - (Puszyna) -       
10.00 - Do Bożej Op.(...) w int  Romualdy Marcinkiewicz z okazji urodzin 
11.30 - (Myszowice) -  Za + męża Stanisława oraz za + córkę Małgorzatę 
16.00 -  Nieszpory niedzielne 
16.30 -  Za + Władysławę i Antoniego i + Jana Charłamów    

 



 

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

                        Ogłoszenia duszpasterskie 
                                                                     19 styczeń - II Niedziela Zwykła 

 

1. Dziś świętujemy Drugą Niedzielę zwykłą. Nie ma dziś jeszcze nabożeństwa 
popołudniowego. Jest natomiast msza wieczorna o godzinie 16.30. od godziny 14.00 jest 
możliwość dodatkowej kolędy. Można na nią wpisać jeszcze po mszy świętej. 

2. Wszystkim parafianom dziękujemy za przyjęcie nas z wizytą duszpasterską. A za składane 
dziś ofiary kolędowe serdecznie dziękujemy.  

3. W tym tygodniu wszystko w parafii wraca do normy, czyli zapraszamy na msze 
wieczorne we wtorki i czwartki o godzinie 18.00. Kancelaria będzie również czynna we 
wtorki i czwartki od godziny 17.00 do 17.50. Również w sobotę od godziny 17.00 będzie 
adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej. Okazja do spowiedzi jest 
przed każdą mszą świętą w dni powszednie.  

4. We wtorek o godzinie 18.00 msza święta będzie sprawowana w intencji wszystkich babć i 
dziadków z okazji ich świeta. 

5. We wtorek na mszę wieczorną i spotkanie po mszy zapraszamy kandydatów do 
bierzmowania z III roku przygotowania czyli klasy VIII i I szkoły średniej.  

6. W  środę na godzinę 18.00 do salki parafialnej zapraszam radnych parafialnych na 
zebranie. 

7. W czwartek o godzinie 18.00 zapraszamy dzieci i rodziców na mszę świętą szkolną. Na tę 
mszę zapraszam również kandydatów do bierzmowania z klasy VI i VII oraz dzieci 
pierwszokomunijne.  

8. W piątek o godzinie 18.00 będzie półgodzinna adoracja przygotowująca do liturgii 
niedzielnej i spotkanie w salce. Zapraszamy bardzo serdecznie.  

9. Od 1 lutego msze poranne w soboty będą odprawiane o godzinie 7.00! Natomiast w 
pierwsze soboty miesiąca po mszy będzie odmawiany różaniec wynagradzający. To pewna 
nowość w naszej parafii. Zapraszamy do tej szczególnej modlitwy. 

10. Odwiedziny chorych będą w sobotę 8 lutego od godziny 8.00. 
11. 15 lutego od godziny 19.00 rozpocznie się zabawa karnawałowo-walentykowa w świetlicy w 

Rączce. Mamy już komplet osób. Zapraszamy bardzo do pomocy i do ofiarowania różnych 
darów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków. Potrzebujemy ziemniaki i inne 
warzywa, ogórki konserwowe, pieczarki, surówki i inne. Wszystko można składać u pani 
Agaty w sklepie. Zapisy trwają do 31 stycznia. Wszystkim za wszelkie zaangażowanie 
bardzo serdecznie dziękuję.  

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

13. W najbliższych dwóch tygodniach są jeszcze wolne intencje mszalne. Można je 
zamawiać w zakrystii. 

14. Od jutra radni parafialni będą zbierać ofiary na utrzymanie naszego cmentarza. Można też 
przynosić ofiary do radnych. 


