Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
Porządek mszy świętych i nabożeństw
22-29
22
marzec 2020

22. 03. 2019
Niedziela

23. 03. 2020
Poniedziałek
24. 03. 2020
Wtorek
25. 03. 2020
Środa

26.03. 2020
Czwartek
27 .03. 2020
Piątek
28. 03. 2020
Sobota
29. 03. 2020
Niedziela

IV Niedziela Wielkiego Postu
7.30 - Za ++ Marię i Władysława Buczkowskich oraz ++ dziadków
8.45 - (Kuźnica Lig) - O zdrowie i bł. Bożę w rodzinie Broda
8.45 - (Puszyna) - Za + męża Leonarda
10.00 - Za + Arnolda Broda w 5 rocznicę śmierci
11.30 - (Myszowice) - Za ++ rodziców Marię i Jana i ++ z rodziny Sopel
16.30 - Za + matkę Bogusławę Klubkowską w rocznicę śmierci
6.30 - 1. Za + męża Tadeusza i syna Krzysztofa Trusiewicz
2. Za + Romualdę Bryczek - pogrzebowa
18.00 - 1. O zdrowie i błogosławieństwo w rodzinach Ludwikowskich,
Baka i Socha
2. O dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla dzieci, a także o
dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo w rodzinie
Uroczystość Zwiastowania NMP
6.30 - 1. Z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane łaski w intencji
Aleksandry
2. Za + Zofię Jędrzejewską
J
- od siostry Heleny
18.00 - 1. Za + mamę Marię i + babcię Anastazję Kowalskie
2. Za ++ z rodziny Lakwa i Kubis
17.15 - Droga Krzyżowa
18.00 - 1. Za ++ Elżbietę i Erwina Przyklenk, ++ z rodziny Przyklenk,
Kulpa i Wochnik
2. Za + męża Jerzego w rocznicę śmierci i ++ rodziców
7.00 17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej
18.00 - Za ++ rodziców Stanisławę i Stefana Grabas oraz za + męża
Stanisława Błaszczuk
V Niedziela Wielkiego Postu
7.30 - Za + męża, ++ rodziców, ++ rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
8.45 - (Kuźnica Lig) 8.45 - (Puszyna) - Za ++ rodziców z obu stron
10.00 - Za + męża Józefa Kubów, oraz ++ rodziców Czesławę i Józefa
Wołoskowskich i ++ dziadków z obu stron
11.30 - (Myszowice) - Za ++ rodziców Ludwikę i Filipa Popiel, ++ siostry
Stanisławę, Czesławę i Anielę
16.30 - Do Bożej Op(…) w int rodzin Szkolnych, Gach, Korocińskich oraz
w intencji wnuków z okazji urodzin

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
Ogłoszenia duszpasterskie
22 marzec - IV Niedziela Wielkiego Postu
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Dziś obchodzimy IV Niedzielę Wielkiego Postu - Laetare czyli niedzielę radości. Z
nakazu Kurii kolekta będzie przeznaczona na remonty obiektów diecezjalnych i
konserwację zabytków.
W środę 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania NMP.
Msze święte w tym tygodniu sprawowane są wg satłego porządku. W piątek o
godzinie 17.15 odprawiana jest Droga Krzyżowa. Nabożeństwo Gorzkich Żali jest
odwołane.
Bardzo proszę wszystkich o zastosowanie się do informacji
ji przekazywanych
przez służby i o dostosowanie się do tych komunikatów. Proszę potraktować to
bardzo poważnie.. O godzinie 12.00, kiedy odezwie się dzwon, proszę o modlitwę
Anioł Pański w intencji odwrócenia epidemii i choroby. Szczególnie o godzinie
god
20.00 bardzo proszę o wspólną modlitwę różańcową, a przynajmniej o dziesiątkę
różańca świętego.
W czwartki, soboty i niedziele od godziny 20.00 w kościele będzie Adoracja
Najświętszego Sakramentu.
Sakramentu Natomiast o 20.30 odmówimy
imy różaniec prosząc o
powstrzymanie
zymanie epidemii. Modlitwę kończymy Apelem Jasnogórskim.
Przez cały dzień kościół jest otwary, można wstąpić na chwilę adoracji.
Od niedzieli 15 marca odwołujemy msze święte niedzielne na filiach i w szpitalu.
Intencje z filii będą odprawiaone w innym dogodnym terminie. W kościele
parafialnym msze święte w niedziele pozostają bez zmian - 7.30, 10.00 i 16.30
(chyba że będzie ogłoszona inna decyzja). Msze święte w dni powszednie
sprawowane będą według planu. Jednocześnie
cześnie bardzo proszę aby pozostać w
domu.. Na msze niech przychodzą osoby, które zamówiły intencję mszalną. Na
dzień dzisiejszy liczba wiernych w kościele nie może przekraczać 50 osób. Proszę
o uczestnictwo we mszach świętych poprzez środki przekazu.
przekazu
Do wiecznośći
ecznośći odeszła śp. Romualda Bryczek z Korfantowa. Wieczny odpoczynek
racz Jej dać Panie

