
29. 03. 2019 
Niedziela 
 

V Niedziela Wielkiego Postu
7.30 -  Za + męża, ++ rodziców, ++ rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące     
10.00 - Za + męża Józefa Kubów, oraz ++ rodziców Czesławę i Józefa 
Wołoskowskich i ++ dziadków z obu stron        
16.30 - Do Bożej Op
w intencji wnuków 

30. 03. 2020 
Poniedziałek 

6.30 - 1.  O dar zmiłowania Bożego i ustanie epidemii, oraz w int chorych i 
zmarłych na skutek epidemii a także w intencji presonelu medycznego.
          2.  Za + Marię Kowalczyk

31. 03. 2020 
Wtorek 

18.00 - 1.  Za ++ rodziców Jana, Annę i Eugenię Tabaka
              2.  Do Bożej Op.(…)

1. 04. 2020 
Środa 

 6.30 - 1.  Za + Helenę i ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
            2.  Za ++ rodziców Marię i Stanisława Junka, + brata Jana, za ++ z 
rodziny Dyńkowskich, Elżbietę, Franciszka
rodziny Junka Stefana i Marię. 

2.04. 2020 
Czwartek 

18.00 - 1. Za ++ z rodzin Rosińskich i Słodkowskich
             2.            

3 .04. 2020 
Piątek 

6.30 - Do Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli NSPJ
18.00 - Za + Stefanię Smakowską w 1 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny

4. 04. 2020 
Sobota 

7.00 - Za + męża Tadeusza Kownackiego i ++ rodziców z obu stron
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 
18.00 -  1. Za + mamę Ernę Preussner w 1 rocznicę śmierci i za ++ z 
rodziny Preussner i Woźniak
             2. Za + męża Rafała w rocznicę śmierci 

5. 04. 2020 
Niedziela 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
7.30 - Za + Marię oraz za ++ z rodziny Sucheckich i Zarzecznych
10.00 - Do Bożej Op
16.30 -  Za + Zofię Sierociuk i ++ rodziców Sierociuk i Zaleskich
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Niedziela Wielkiego Postu  
Za + męża, ++ rodziców, ++ rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące     

Za + męża Józefa Kubów, oraz ++ rodziców Czesławę i Józefa 
Wołoskowskich i ++ dziadków z obu stron         

Do Bożej Op (…) w int rodzin Szkolnych, Gach, Korocińskich oraz 
w intencji wnuków i z okazji urodzin Damiana, Patryka, i Haliny

O dar zmiłowania Bożego i ustanie epidemii, oraz w int chorych i 
zmarłych na skutek epidemii a także w intencji presonelu medycznego.

Za + Marię Kowalczyk     
Za ++ rodziców Jana, Annę i Eugenię Tabaka 
Do Bożej Op.(…)  w intencji Czesławy i Piotra

Za + Helenę i ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
Za ++ rodziców Marię i Stanisława Junka, + brata Jana, za ++ z 

rodziny Dyńkowskich, Elżbietę, Franciszka, Zofię i Floriana, za ++ z 
rodziny Junka Stefana i Marię.    

Za ++ z rodzin Rosińskich i Słodkowskich  
 

Do Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli NSPJ 
Za + Stefanię Smakowską w 1 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny

Za + męża Tadeusza Kownackiego i ++ rodziców z obu stron
Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

. Za + mamę Ernę Preussner w 1 rocznicę śmierci i za ++ z 
rodziny Preussner i Woźniak 

. Za + męża Rafała w rocznicę śmierci  
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

Za + Marię oraz za ++ z rodziny Sucheckich i Zarzecznych
Do Bożej Op (…) w int. Huberta z okazji 50 rocznicy urodzin

+ Zofię Sierociuk i ++ rodziców Sierociuk i Zaleskich

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
Porządek mszy świętych i nabożeństw 

 - 5 kwiecień 2020 

 

 

Za + męża, ++ rodziców, ++ rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące     
Za + męża Józefa Kubów, oraz ++ rodziców Czesławę i Józefa 

(…) w int rodzin Szkolnych, Gach, Korocińskich oraz 
Damiana, Patryka, i Haliny                      

O dar zmiłowania Bożego i ustanie epidemii, oraz w int chorych i 
zmarłych na skutek epidemii a także w intencji presonelu medycznego. 

i Piotra   
Za + Helenę i ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
Za ++ rodziców Marię i Stanisława Junka, + brata Jana, za ++ z 

i Floriana, za ++ z 

Za + Stefanię Smakowską w 1 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny 
Za + męża Tadeusza Kownackiego i ++ rodziców z obu stron 

okazja do spowiedzi świętej 
. Za + mamę Ernę Preussner w 1 rocznicę śmierci i za ++ z 

Za + Marię oraz za ++ z rodziny Sucheckich i Zarzecznych        
. Huberta z okazji 50 rocznicy urodzin           

+ Zofię Sierociuk i ++ rodziców Sierociuk i Zaleskich                    
 

 

 

 



                  

                                                 

 

1. Dziś obchodzimy V Niedzielę Wielkiego 
2. Msze święte w tym tygodniu sprawowane są wg s

na msze święte przychodziły tylko 
być więcej niż 5 osób.  

3. Na parafialnym facebooku zamiszczony jest specjalny list Biskupa Andrzeja Czai. Jest 
on również na stronie diecezji opolskiej (www.diecezja.op
przeczytac/odsłuchać i podać dalej. Ks biskup w tym trudnym czasie kieruje do nas 
ważne słowo. Zachęcam również bardzo do przeczytania homilii papieża Franciszka, 
którą wygłosił podczas specjalnego nabożeństwa w piaąkowy wieczór. 

4. Codziennie od godziny 15.00 do 16.30 w naszym kościele trwa Adoracja 
Najświętszego Sakramentu. 
przedsionku kościoła, w specjalnie przygotowanym miejscu, można skorzystać z 
Sakramentu Pokuty. Ksiądz zaws
spowiedź. Ale niech to będą nadzwyczajne sytuacje
zaleceniem ks. biskupa Andrzeja Czai, zwyczajną formą uzyskania Bożego 
przebaczenia ma być wzbudzenie żalu doskonałego. Na nasze
oraz na kartkach w kościele będzie u
doskonałego.  

5. Bardzo proszę wszystkich o zastosowanie się do informac
służby i o dostosowanie się do tych komunikatów.
się dzwon, proszę o modlitwę 
Szczególnie od 20.00 do 21.00
przynajmniej o dziesiątkę różańca świętego. 

6. Zachęcam Was do czytania Pisma Świętego i do wspólnej modlitwy. 
kościół jest otwary, można wstąpić na chwilę adoracji, ale nie może być więcej niż 5 
osób jednocześnie.  

7. Kancelaria parafialna jest nieczynna.
Sprawy związane z pogrzebem i wezwanie do chorego (tylko w razie zagrożenia 
życia) można zgłosić o każdej porze. 

8. Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary na konto
parafialne: 75 89051010 2001 0040 0956 0001. 
rachunki w parafii. Bóg zapłać. 
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V Niedzielę Wielkiego Postu.  
tym tygodniu sprawowane są wg stałego porządku. Bardzo proszę

na msze święte przychodziły tylko te osoby, które zamówiły mszę świętą i nie może to 

Na parafialnym facebooku zamiszczony jest specjalny list Biskupa Andrzeja Czai. Jest 
on również na stronie diecezji opolskiej (www.diecezja.opole.pl). Bardzo proszę go 
przeczytac/odsłuchać i podać dalej. Ks biskup w tym trudnym czasie kieruje do nas 

Zachęcam również bardzo do przeczytania homilii papieża Franciszka, 
którą wygłosił podczas specjalnego nabożeństwa w piaąkowy wieczór. 
Codziennie od godziny 15.00 do 16.30 w naszym kościele trwa Adoracja 
Najświętszego Sakramentu. W soboty wyjątkowo od 17.00 do 18.00. 
przedsionku kościoła, w specjalnie przygotowanym miejscu, można skorzystać z 
Sakramentu Pokuty. Ksiądz zawsze jest w pierwszej ławce, można podeśc i poprosić o 
spowiedź. Ale niech to będą nadzwyczajne sytuacje. W tych dniach zgodnie z 
zaleceniem ks. biskupa Andrzeja Czai, zwyczajną formą uzyskania Bożego 
przebaczenia ma być wzbudzenie żalu doskonałego. Na naszej stronie

na kartkach w kościele będzie umieszczona pomoc w przeżyciu żalu 

Bardzo proszę wszystkich o zastosowanie się do informacji przekazywanych przez 
służby i o dostosowanie się do tych komunikatów. O godzinie 12.00, kiedy odezwie 
się dzwon, proszę o modlitwę Anioł Pański w intencji odwrócenia epidemii i choroby. 

do 21.00 bardzo proszę o wspólną modlitwę różańcową, a 
przynajmniej o dziesiątkę różańca świętego.  

ytania Pisma Świętego i do wspólnej modlitwy. 
ożna wstąpić na chwilę adoracji, ale nie może być więcej niż 5 

Kancelaria parafialna jest nieczynna. Niektóre sprawy można załatwić przez telefon.
związane z pogrzebem i wezwanie do chorego (tylko w razie zagrożenia 

życia) można zgłosić o każdej porze.  
Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary na konto

75 89051010 2001 0040 0956 0001. Będą to datki przeznaczone na bież
rachunki w parafii. Bóg zapłać.  
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Bardzo proszę, aby 
które zamówiły mszę świętą i nie może to 

Na parafialnym facebooku zamiszczony jest specjalny list Biskupa Andrzeja Czai. Jest 
ole.pl). Bardzo proszę go 

przeczytac/odsłuchać i podać dalej. Ks biskup w tym trudnym czasie kieruje do nas 
Zachęcam również bardzo do przeczytania homilii papieża Franciszka, 

którą wygłosił podczas specjalnego nabożeństwa w piaąkowy wieczór.  
Codziennie od godziny 15.00 do 16.30 w naszym kościele trwa Adoracja 

W soboty wyjątkowo od 17.00 do 18.00. W tym czasie w 
przedsionku kościoła, w specjalnie przygotowanym miejscu, można skorzystać z 

ze jest w pierwszej ławce, można podeśc i poprosić o 
W tych dniach zgodnie z 

zaleceniem ks. biskupa Andrzeja Czai, zwyczajną formą uzyskania Bożego 
j stronie internetowej 

mieszczona pomoc w przeżyciu żalu 

ji przekazywanych przez 
O godzinie 12.00, kiedy odezwie 

w intencji odwrócenia epidemii i choroby. 
bardzo proszę o wspólną modlitwę różańcową, a 

ytania Pisma Świętego i do wspólnej modlitwy. Przez cały dzień 
ożna wstąpić na chwilę adoracji, ale nie może być więcej niż 5 

Niektóre sprawy można załatwić przez telefon. 
związane z pogrzebem i wezwanie do chorego (tylko w razie zagrożenia 

Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary na konto 
przeznaczone na bieżące 


