
  Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
Porządek mszy świętych i nabożeństw 

26 styczeń - 2 luty 2020 

 

 

26. 1. 2019 
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    

27. 1. 2020 
Poniedziałek 

6.30 - 1. Za + męża Bronisława, za ++ rodziców Marię i Antoniego Raczek 
           2.      

28. 1. 2020 
Wtorek 

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu 
18.00 - 1. Za + Anielę Kowolik w 1 rocznicę  śmierci 
             2. W pewnej intencji       

29. 1. 2020 
Środa 

6.30 - 1. Za + męża Józefa Christoph w 3 rocznicę śmierci 
            2.                             

30. 1. 2020 
Czwartek 

18.00 - 1. Za + matkę Marię w rocznicę śmierci, + ojca Józefa i za ++ z 
rodziny Suchy, Sosna i Otremba 
             2. Za ++ rodziców, dziadków, krewnych z rodzin Marcjasz, Rojek i 
Cichoń 
19.00 - (szpital)    

31.1. 2020 
Piątek 

Wspommnienie św. Jana Bosko 
 6.30 -  1.  Za + Jana Pietrzykowskiego w rocznicę śmierci 
            2.          

1. 2. 2020 
Sobota 

Pierwsza sobota miesiąca                
7.00 -  W intencji dusz czyśćcowych 
Po mszy świętej - różaniec wynagradzający 
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu  i okazja do spowiedzi świętej    
18.00 -  Do Bożej Op.(...) w int Henryki i Zbigniewa Buszyńskich w rocznicę 
ślubu      
18.00 - ( szpital) -       

2. 2. 2020 
Niedziela 

Święto Ofiarowania Pańskiego  
7.30 -  Za + mamę Hildegardę Jędruszek i za ++ z rodziny     
8.45 - (Kuźnica Lig) -     
8.45 - (Puszyna) - Za + syna Dariusza i ++ rodziców z obu stron   
10.00 -  Do Bożej Op.(...) w int Natalii z okazji 11 rocznicy urodzin  
11.30 - (Myszowice) - Za + Mariannę, Mariana, Adama Figura i ++ z rodziny 
16.00 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP  
16.30 - Za + ojca Zbigniewa Łapka        



 

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

                        Ogłoszenia duszpasterskie 
                                                                     26 styczeń - III Niedziela Zwykła 

 

1. Dziś świętujemy Trzecią Niedzielę Zwykłą. Na godzinę 15.45 zapraszam na Jasełka 
Bożonarodzeniowe przygotowane przez dzieci pierwszokomunijne z naszej szkoły. 

2. W czwartek o godzinie 18.00 zapraszamy dzieci i rodziców na mszę świętą szkolną. 
Na tę mszę zapraszam również kandydatów do bierzmowania z wszystkich roczników 
przygotowania oraz dzieci pierwszokomunijne.  

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

4. W sobotę msza święta poranna będzie sprawowana o godzinie 7.00. Po mszy będzie 
różaniec wynagradzający, wszak to pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy do 
licznego udziału wszystkich czcicieli Matki Bożej. 

5. Zbiórka dla ministrantów z klas 3-6 będzie w sobotę o godzinie 10.00 w salce 
parafialnej. 

6. Marianki swoje spotkanie z siostrą Karoliną maja w poniedziałek (27.01). grupę 
starszą zapraszamy na godzinę 16.00, a grupę młodszą na godzinę 17.00. 

7. W przyszłą niedzielę obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. W tradycji ludowej 
to święto Matki Bożej Gromnicznej. Podczas wszystkich mszy świętych będzie 
poświęcenie gromnic. 

8. Odwiedziny chorych będą w sobotę 8 lutego od godziny 8.00. 
9. 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. Można także zabawę wesprzeć 
finansowo. Wszystkim za wszelkie zaangażowanie bardzo serdecznie dziękuję.  

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

11. Radni parafialni zbierają ofiary na utrzymanie naszego cmentarza. Można też 
przynosić ofiary do radnych. 

12. Od lutego msze w piątki będą sprawowane o godzinie 18.00. W pierwsze piątki 
miesiąca msze będą odprawiane również o 6.30. Szczególnie prosimy o zwrócenie 
uwagi na zmianę godziny tych, którzy zamówili intencje na piątki.   


