
5. 04. 2019 
Niedziela 
 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
7.30 - Za + Marię oraz za ++ z rodziny Sucheckich i Zarzecznych       
10.00 - Do Bożej Op (…) w int. Huberta z okazji 50 rocznicy urodzin
16.30 -  Za + Zofię Sierociuk i ++ rodziców Sierociuk i Zaleskich

6. 04. 2020 
Poniedziałek 

6.30 - 1.  Za + Krystynę Mrozińską w 30 dzień po 
          2.  Za + Zofię Jędrzejewską w miesiąc po śmierci

7. 04. 2020 
Wtorek 

18.00 - 1. W intencji Róż Różańcowych
              2. Za ++ Włodzimierza, Marcelinę, Witolda, Barbarę i ++ z rodziny

8. 04. 2020 
Środa 

 6.30 - 1. Za ++ rodziców Kazimierę i Wacława Łozowickich, oraz + brata Marka i ++ z 
rodziny Łozowickich i Głowackich
            2.   Za ++ Marię i Michała Olecha, + brata Jana, za ++ Zofię Mistarz i ++ 
dziadków    

9.04. 2020 
Czwartek 

Wielki Czwartek 
Święte Triduum Paschalne
19.00 - (msza transmitowana) 
którzy kiedyś posługiwali i pochodzących z naszej wspólnoty parafialnej 
ślubowana mieszkańców Włostowy 
             2.  O dar umiłowania Eucharystii dla ws

10 .04. 2020 
Piątek 

Wielki Piątek 
15.00 - Droga krzyżowa (transmitowana)
19.00 -  Liturgia Męki Pańskiej 

11. 04. 2020 
Sobota 

Wielka Sobota 
Wigilia Paschalna (transmitowana)
20.30 -  1.  W intencji wszystkich
             2.   O ustanie epidemii, o zdrowie dla chorych, o Boże błogosławieństwo dla 
służb medycznych 

12. 04. 2020 
Niedziela 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
7.30 - 1. Do Bożej Op (…) w intencji Anny i Leszka z okazji 30 rocznicy ślubu
          2. Za rodzinę Siwek
10.00 - (transmitowana)
             2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Zura
16.30 -  Do Bożej Op (…) w intencji Czesławy Raczek z okazji 84 rocznicy 

13. 04. 2020 Poniedziałek Wielkanocny
7.30 - 1. Za ++ rodziców

          2. O zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie Piechowiak
10.00 - 1. Za + Barbarę Wawrzkiewicz w rocz. śm

            2. Za ++ z rodziny Szpringiel
16.30 - 1. Za ++ Jana i Patryka Pietrzykowskich
            2. Za + syna Sławomira w 1 rocznicę śmierci

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
Porządek mszy świętych i nabożeństw

 5 - 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej  
Za + Marię oraz za ++ z rodziny Sucheckich i Zarzecznych       

Do Bożej Op (…) w int. Huberta z okazji 50 rocznicy urodzin
Za + Zofię Sierociuk i ++ rodziców Sierociuk i Zaleskich           

Za + Krystynę Mrozińską w 30 dzień po śmierci  
Za + Zofię Jędrzejewską w miesiąc po śmierci      
W intencji Róż Różańcowych   
Za ++ Włodzimierza, Marcelinę, Witolda, Barbarę i ++ z rodziny

rodziców Kazimierę i Wacława Łozowickich, oraz + brata Marka i ++ z 
rodziny Łozowickich i Głowackich   

Za ++ Marię i Michała Olecha, + brata Jana, za ++ Zofię Mistarz i ++ 

Paschalne 
(msza transmitowana) 1.  W intecji kapłanów posługujących w parafii, tych, 

którzy kiedyś posługiwali i pochodzących z naszej wspólnoty parafialnej 
ślubowana mieszkańców Włostowy  

O dar umiłowania Eucharystii dla wszystkich parafian      

Droga krzyżowa (transmitowana) 
Liturgia Męki Pańskiej (transmitowana) 

Wigilia Paschalna (transmitowana) 
W intencji wszystkich Parafian 
O ustanie epidemii, o zdrowie dla chorych, o Boże błogosławieństwo dla 

Zmartwychwstania Pańskiego 
Do Bożej Op (…) w intencji Anny i Leszka z okazji 30 rocznicy ślubu
Za rodzinę Siwek 

(transmitowana) 1. W int Floriana Siwek z okazji 1 rocznicy Chrztu Świętego
O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Zura 

Do Bożej Op (…) w intencji Czesławy Raczek z okazji 84 rocznicy 

Poniedziałek Wielkanocny 
Za ++ rodziców Urszulę i Kazimierza Kowalskich, ++ rodzeństwo, bratowe i szwagrów

O zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie Piechowiak 
Barbarę Wawrzkiewicz w rocz. śm, za + Władysława, ++ dziadków z obu stron 

Za ++ z rodziny Szpringiel 
Za ++ Jana i Patryka Pietrzykowskich i ++ z rodziny 
Za + syna Sławomira w 1 rocznicę śmierci 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
Porządek mszy świętych i nabożeństw 

 13 kwiecień 2020 

 

 

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

                                      

Za ++ Włodzimierza, Marcelinę, Witolda, Barbarę i ++ z rodziny      
rodziców Kazimierę i Wacława Łozowickich, oraz + brata Marka i ++ z 

Za ++ Marię i Michała Olecha, + brata Jana, za ++ Zofię Mistarz i ++ 

W intecji kapłanów posługujących w parafii, tych, 
którzy kiedyś posługiwali i pochodzących z naszej wspólnoty parafialnej - msza 

       

O ustanie epidemii, o zdrowie dla chorych, o Boże błogosławieństwo dla 

Do Bożej Op (…) w intencji Anny i Leszka z okazji 30 rocznicy ślubu 

Floriana Siwek z okazji 1 rocznicy Chrztu Świętego 

Do Bożej Op (…) w intencji Czesławy Raczek z okazji 84 rocznicy urodzin 

Urszulę i Kazimierza Kowalskich, ++ rodzeństwo, bratowe i szwagrów 

, za + Władysława, ++ dziadków z obu stron  



                  

 

1. Dziś obchodzimy Niedzielę Palmową Męki Pańskiej. Rozpoczynamy dziś Wielki Tydzień.
2. Msze święte w tym tygodniu sprawowane są wg s

święte przychodziły tylko te osoby
3. Do środy włącznie od godziny 15.00 do 16.30 w naszym kościele trwa Ad

Sakramentu. W tym czasie w 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
telefonicznie. W tych dniach zgodnie z zaleceniem ks. biskupa Andrzeja Czai, zwycz
uzyskania Bożego przebaczenia ma być wzbudzenie żalu doskonałego. Na naszej stronie
internetowej, również na stronie Diecezji Opolskiej
pomoc w przeżyciu żalu doskonałego. 

4. W Wielki Czwartek Msza wiec
sprawowali również w intencji wszystkich parafian o jeszcze większe umiłowanie mszy swietej. 
Msza święta będzie transmitowana na stronie facebookowej naszej parafii. Bardzo proszę wszystkich 
aby od godziny 21.00 do 22.00 trwać na modlitwie i czuwaniu z Jezusem w ogrodzie Oliwnym. W 
ksiązeczkach Droga do Nieba jest tekst Godziny Świetej, który pomoże nam w modlitwie. Zachęcam 
do czytania Ewangelii wg św. Mateusza.
tekście Ewangelii - łatwo go zobaczyć)

5. W Wielki Piątek o 15 będzie odprawiona w naszym Kościele Droga Krzyżowa przed naszym 
pięknym krzyżem. Będzie ona transmitowana. O godzinie 19.00 sprawowana będzie Liturgia Męki 
Pańskiej. Również będzie transmisja. 
według św. Jana (rozdziały 18 i 19)

6. W Wielką Sobotę od godziny 11.00 do 15.00 będz
Kościele nie może być więcej niż 5 osób. Bardzo proszę o 
rozpoczniemy świętowanie Wigilii Paschalnej. Będzie również transmisja. 

7. W Niedzielę Zmartwychwatania i Poniedziałek Wielkanocny porządek mszy jeszcze jest niepewny. 
Być może będzie więcej mszy świetych. Wszystko będzie po

8. Jeśli macie jakiekolwiek pytania proszę telefonować na plebanię. 
9. Kancelaria parafialna jest nieczynna.

związane z pogrzebem i wezwanie do chorego (tylko w razie zagrożenia ży
każdej porze.  

10. Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary na konto
89051010 2001 0040 0956 0001. 
zapłać.  

     Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

5 kwiecień - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedzielę Palmową Męki Pańskiej. Rozpoczynamy dziś Wielki Tydzień.
tym tygodniu sprawowane są wg stałego porządku. Bardzo proszę

osoby, które zamówiły mszę świętą i nie może to być więcej niż 5 osób. 
od godziny 15.00 do 16.30 w naszym kościele trwa Adoracja Najświętszego 

W tym czasie w przedsionku kościoła, w specjalnie przygotowanym miejscu, można 
ć z Sakramentu Pokuty. Ksiądz zawsze jest w pierwszej ławce, można podeśc i poprosić o 

spowiedź. Ale niech to będą nadzwyczajne sytuacje. Na spowedź można umówic się również 
W tych dniach zgodnie z zaleceniem ks. biskupa Andrzeja Czai, zwycz

uzyskania Bożego przebaczenia ma być wzbudzenie żalu doskonałego. Na naszej stronie
, również na stronie Diecezji Opolskiej oraz na kartkach w kościele 

pomoc w przeżyciu żalu doskonałego.  
W Wielki Czwartek Msza wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana o godzinie 19.00. 
sprawowali również w intencji wszystkich parafian o jeszcze większe umiłowanie mszy swietej. 
Msza święta będzie transmitowana na stronie facebookowej naszej parafii. Bardzo proszę wszystkich 

y od godziny 21.00 do 22.00 trwać na modlitwie i czuwaniu z Jezusem w ogrodzie Oliwnym. W 
ksiązeczkach Droga do Nieba jest tekst Godziny Świetej, który pomoże nam w modlitwie. Zachęcam 
do czytania Ewangelii wg św. Mateusza. (cały 26 rozdział, a numer rozdziału zaznaczony jest w 

łatwo go zobaczyć) 
W Wielki Piątek o 15 będzie odprawiona w naszym Kościele Droga Krzyżowa przed naszym 
pięknym krzyżem. Będzie ona transmitowana. O godzinie 19.00 sprawowana będzie Liturgia Męki 

będzie transmisja. Wieczorem zachęcam do czytania Męki Pańskiej z Ewangelii 
według św. Jana (rozdziały 18 i 19) 
W Wielką Sobotę od godziny 11.00 do 15.00 będzie Adoracja Najświętszego S
Kościele nie może być więcej niż 5 osób. Bardzo proszę o kontrolowanie tej liczby. O 20.30
rozpoczniemy świętowanie Wigilii Paschalnej. Będzie również transmisja.  
W Niedzielę Zmartwychwatania i Poniedziałek Wielkanocny porządek mszy jeszcze jest niepewny. 
Być może będzie więcej mszy świetych. Wszystko będzie podane w odpowiednim czasie. 
Jeśli macie jakiekolwiek pytania proszę telefonować na plebanię.  
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 

Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary na konto
89051010 2001 0040 0956 0001. Będą to datki przeznaczone na bieżące rachunki w parafii. Bóg 

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej                    

Niedzielę Palmową Męki Pańskiej. Rozpoczynamy dziś Wielki Tydzień. 
Bardzo proszę, aby na msze 

które zamówiły mszę świętą i nie może to być więcej niż 5 osób.  
oracja Najświętszego 

W tym czasie w przedsionku kościoła, w specjalnie przygotowanym miejscu, można 
ć z Sakramentu Pokuty. Ksiądz zawsze jest w pierwszej ławce, można podeśc i poprosić o 

Na spowedź można umówic się również 
W tych dniach zgodnie z zaleceniem ks. biskupa Andrzeja Czai, zwyczajną formą 

uzyskania Bożego przebaczenia ma być wzbudzenie żalu doskonałego. Na naszej stronie 
z na kartkach w kościele jest umieszczona 

zerzy Pańskiej będzie sprawowana o godzinie 19.00. Będziemy ją 
sprawowali również w intencji wszystkich parafian o jeszcze większe umiłowanie mszy swietej. 
Msza święta będzie transmitowana na stronie facebookowej naszej parafii. Bardzo proszę wszystkich 

y od godziny 21.00 do 22.00 trwać na modlitwie i czuwaniu z Jezusem w ogrodzie Oliwnym. W 
ksiązeczkach Droga do Nieba jest tekst Godziny Świetej, który pomoże nam w modlitwie. Zachęcam 

iału zaznaczony jest w 

W Wielki Piątek o 15 będzie odprawiona w naszym Kościele Droga Krzyżowa przed naszym 
pięknym krzyżem. Będzie ona transmitowana. O godzinie 19.00 sprawowana będzie Liturgia Męki 

Wieczorem zachęcam do czytania Męki Pańskiej z Ewangelii 

ie Adoracja Najświętszego Sakramentu. W 
kontrolowanie tej liczby. O 20.30 

W Niedzielę Zmartwychwatania i Poniedziałek Wielkanocny porządek mszy jeszcze jest niepewny. 
dane w odpowiednim czasie.  

Niektóre sprawy można załatwić przez telefon. Sprawy 
cia) można zgłosić o 

Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary na konto parafialne: 75 
ące rachunki w parafii. Bóg 


