
19. 04. 2019 
Niedziela 
 

II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego
7.30 - 1. W intencji ++ i żyjących czcicieli Bożego Miłosierdzia
          2.  Za + Franciszkę Lisoń
10.00 - (transmitowana)
Wojciecha Łabuza z okazji 70 rocznicy urodzin. 2. 
Jana z okazji 60 rocznicy urodzin. 3. 
Niewiadowskiej z okazji 70 rocznicy urodzin oraz w intencji Grzegorza 
Gajewskiego z okazji 40 rocznicy urodzin. 4. 
Sołtys. 5. Za ++ z rodziny Martowłos, Horłaty, ++ 
Rozbicką. 6. Za + syna Janusza w 3 
             2. Za ++ Józefę i Adama Sulikowskich
15.00 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
16.30 -  O zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie Renaty i Stanisława

20. 04. 2020 
Poniedziałek 

6.30 - 1. O powstrzymanie epidemi i o zdrowie dla chorych, oraz w intrncji 
służby medycznej
          2.  

21. 04. 2020 
Wtorek 

18.00 - 1. Za + Karola Gulka, + Irenę Kawala, ++ Wiktora, Stanisławę, Józefa i 
jadwigę Mikołajów 
            2.  O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Trzop i Krok 

22. 04. 2020 
Środa 

 6.30 - 1. Za + mamę Mariannę w rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny 
Sulikowskich 
            2.  Za ++ rodziców Annę i Franciszka, + brata Michała i + żonę Karolinę 
Szuber   

23.04. 2020 
Czwartek 

Uroczystość św. Wojciecha 
18.00 - 1.  Do Bożej Op (…) w intencji rodzin Polowy i Polański
            2.  Do Bożej Op (…) w intencji rodzin Taratuta i Szczygielski 

24.04. 2020 
Piątek 

18.00 - 1.  Do Bożej Op (…) w
            2.  Do Bożej Op (…) w intencji rodzin Kozakiewicz i Podstawka oraz w 
itencji dzieci i wnuków

25. 04. 2020 
Sobota 

7.00 -  
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej
18.00 - Do Bożej Op (…) 

26. 04. 2020 
Niedziela 

III Niedziela Wielkanocna 
7.30 - 1. W intencji dzieci, wnuków i prawnuczki z rodziny Sokołowskich
          2.  Za + Roberta Wanzke
10.00 - (transmitowana)
++ rodziców z obu stron
11.30 - Za ++ rodziców Sulikowskich i Gryzło
16.30 - 1. Do Bożej Op (…) w intencji Alicji z okazji 60 rocznicy urodzin i 36 
rocznicy ślubu Alicji i Bronisława
             2. O zdrowie i Boże 
rodzinie Hamadyk 
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II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego 
W intencji ++ i żyjących czcicieli Bożego Miłosierdzia
Za + Franciszkę Lisoń 
(transmitowana) 1. Zbiorowa: 1. Do Bożej Op (…)  w intencji 

Wojciecha Łabuza z okazji 70 rocznicy urodzin. 2. Do Bożej Op (…)  w intencji 
Jana z okazji 60 rocznicy urodzin. 3. Do Bożej Op(…) w intencji Bronisławy
Niewiadowskiej z okazji 70 rocznicy urodzin oraz w intencji Grzegorza 
Gajewskiego z okazji 40 rocznicy urodzin. 4. Za + Józefę Sołtys i ++ z rodziny 

. Za ++ z rodziny Martowłos, Horłaty, ++ Patryka i Aleksandrę 
. Za + syna Janusza w 3 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Sopel

2. Za ++ Józefę i Adama Sulikowskich 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego (transmitowane)
O zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie Renaty i Stanisława

powstrzymanie epidemi i o zdrowie dla chorych, oraz w intrncji 
służby medycznej 

Za + Karola Gulka, + Irenę Kawala, ++ Wiktora, Stanisławę, Józefa i 
jadwigę Mikołajów     

O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Trzop i Krok       
Za + mamę Mariannę w rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny 

Za ++ rodziców Annę i Franciszka, + brata Michała i + żonę Karolinę 

Uroczystość św. Wojciecha - głównego patrona Polski 
Do Bożej Op (…) w intencji rodzin Polowy i Polański
Do Bożej Op (…) w intencji rodzin Taratuta i Szczygielski 
Do Bożej Op (…) w intencji Doroty i Józefa 
Do Bożej Op (…) w intencji rodzin Kozakiewicz i Podstawka oraz w 

itencji dzieci i wnuków 

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej
Do Bożej Op (…) w intencji rodzin Kowalski i Marcinkiewicz

Niedziela Wielkanocna   
W intencji dzieci, wnuków i prawnuczki z rodziny Sokołowskich
Za + Roberta Wanzke 

(transmitowana) Za + Kazimierza Szkolnego w 4 rocznicę śmierci
++ rodziców z obu stron 

Za ++ rodziców Sulikowskich i Gryzło 
Do Bożej Op (…) w intencji Alicji z okazji 60 rocznicy urodzin i 36 

rocznicy ślubu Alicji i Bronisława  
O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę i potrzebne łaski w 
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W intencji ++ i żyjących czcicieli Bożego Miłosierdzia 

Do Bożej Op (…)  w intencji 
Do Bożej Op (…)  w intencji 

Do Bożej Op(…) w intencji Bronisławy 
Niewiadowskiej z okazji 70 rocznicy urodzin oraz w intencji Grzegorza 

Za + Józefę Sołtys i ++ z rodziny 
Patryka i Aleksandrę 

rocznicę śmierci i ++ z rodziny Sopel 

(transmitowane) 
O zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie Renaty i Stanisława 

powstrzymanie epidemi i o zdrowie dla chorych, oraz w intrncji 

Za + Karola Gulka, + Irenę Kawala, ++ Wiktora, Stanisławę, Józefa i 

Za + mamę Mariannę w rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny 

Za ++ rodziców Annę i Franciszka, + brata Michała i + żonę Karolinę 

Do Bożej Op (…) w intencji rodzin Polowy i Polański 
Do Bożej Op (…) w intencji rodzin Taratuta i Szczygielski  

Do Bożej Op (…) w intencji rodzin Kozakiewicz i Podstawka oraz w 

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej 
w intencji rodzin Kowalski i Marcinkiewicz  

W intencji dzieci, wnuków i prawnuczki z rodziny Sokołowskich 

4 rocznicę śmierci i za 

Do Bożej Op (…) w intencji Alicji z okazji 60 rocznicy urodzin i 36 

błogosławieństwo, opiekę i potrzebne łaski w 



                  

 

1. Od poniedziałku 20 kwietnia na mszach świętych może być jedna osoba na 15 metrów 
kwadratowych. Według dokumentacji w naszym kościele może być zatem 58 osób 
wraz z kapłanem i posługującymi. Wliczamy w to również 
Wszystkich uczestnczących we mszach świętych obowiązują maseczki ochronne. 
Przed przyjęciem komuni swiętej proszę maseczkę zdjąć. W łakach zachowujemy 
odpowiedną odległość.  

2. Od poniedziłaku zachęcamy do codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu od 
15.00 do 16.30. W czasie adoracji może też być 58 osób. 

3. Od przyszłej niedzieli będzie dodatkowa msza w Korfantowie o godzinie 11.30. 
Będzie to msza recytowana bez organisty. Bard
świętej byli tylko wierni z wiosek (filii)
Niesiebędowic i z Kuropasu
wiosek i ci co mają zamówioną intencję. O godzinie 16.00 b
eucharystyczne z możliwością przystapienia do komunii świetej (dla tych co nie będą 
w tym dniu na mszy świętej). Jest to plan niedzielny stworzony na próbę!!! 
Zobaczymy jak to będzie funkcjonować. Proszę o śledzenie ogłoszeń i komunikatów

4. Ogłoszenie dla Filii - Intencja niedzielna z Kuźnicy będzie odprawia
7.30, intencja z Puszyny o godzinie 11.30

5. Msze na filiach zostają odwołane na czas nieokreślony. Według przepisów mógłby 
być tam ksiądz i jeden wiern

6. Zachęcam do uczestniczenia we mszy świętej w tygodniu w dni powszednie.
7. Jeśli macie jakiekolwiek pytania proszę telefonować na plebanię. 
8. Kancelaria parafialna jest nieczynna.

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

9. Bardzo dziękuję za wsparcie materialne parafii w tych dniach. 
parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary na konto
89051010 2001 0040 0956 0001. 
parafii. Bóg zapłać. Wszystkim serdecznie dziękuję za Wielkanocne życzenia i dary. 

     Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

19 kwiecień - II Niedziela Wielkanocna - Miłosierdzia Bożego

Od poniedziałku 20 kwietnia na mszach świętych może być jedna osoba na 15 metrów 
kwadratowych. Według dokumentacji w naszym kościele może być zatem 58 osób 
wraz z kapłanem i posługującymi. Wliczamy w to również miejsca na chórze. 
Wszystkich uczestnczących we mszach świętych obowiązują maseczki ochronne. 
Przed przyjęciem komuni swiętej proszę maseczkę zdjąć. W łakach zachowujemy 

Od poniedziłaku zachęcamy do codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu od 
15.00 do 16.30. W czasie adoracji może też być 58 osób.  
Od przyszłej niedzieli będzie dodatkowa msza w Korfantowie o godzinie 11.30. 
Będzie to msza recytowana bez organisty. Bardzo proszę aby na tej właśnie mszy 
świętej byli tylko wierni z wiosek (filii) szczególnie z Puszyny, Wostowy, Rączki, 
Niesiebędowic i z Kuropasu. Na pozostałych mszach wierni z Korfantowa 

i ci co mają zamówioną intencję. O godzinie 16.00 będzie nabożeństwo 
eucharystyczne z możliwością przystapienia do komunii świetej (dla tych co nie będą 
w tym dniu na mszy świętej). Jest to plan niedzielny stworzony na próbę!!! 
Zobaczymy jak to będzie funkcjonować. Proszę o śledzenie ogłoszeń i komunikatów

Intencja niedzielna z Kuźnicy będzie odprawia
intencja z Puszyny o godzinie 11.30, a z Myszowic o 16.30. 

Msze na filiach zostają odwołane na czas nieokreślony. Według przepisów mógłby 
być tam ksiądz i jeden wierny. Zatem zapraszamy na mszę do Korfantowa. 
Zachęcam do uczestniczenia we mszy świętej w tygodniu w dni powszednie.
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 każdej porze. 
Bardzo dziękuję za wsparcie materialne parafii w tych dniach. Chcących wspomóc 

ie można to uczynić wpłacając ofiary na konto
89051010 2001 0040 0956 0001. Będą to datki przeznaczone na bież

Wszystkim serdecznie dziękuję za Wielkanocne życzenia i dary. 

 

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

Miłosierdzia Bożego 

Od poniedziałku 20 kwietnia na mszach świętych może być jedna osoba na 15 metrów 
kwadratowych. Według dokumentacji w naszym kościele może być zatem 58 osób 

miejsca na chórze. 
Wszystkich uczestnczących we mszach świętych obowiązują maseczki ochronne. 
Przed przyjęciem komuni swiętej proszę maseczkę zdjąć. W łakach zachowujemy 

Od poniedziłaku zachęcamy do codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu od 

Od przyszłej niedzieli będzie dodatkowa msza w Korfantowie o godzinie 11.30. 
zo proszę aby na tej właśnie mszy 

szczególnie z Puszyny, Wostowy, Rączki, 
. Na pozostałych mszach wierni z Korfantowa i z innych 

ędzie nabożeństwo 
eucharystyczne z możliwością przystapienia do komunii świetej (dla tych co nie będą 
w tym dniu na mszy świętej). Jest to plan niedzielny stworzony na próbę!!! 
Zobaczymy jak to będzie funkcjonować. Proszę o śledzenie ogłoszeń i komunikatów. 

Intencja niedzielna z Kuźnicy będzie odprawiana o godzinie 

Msze na filiach zostają odwołane na czas nieokreślony. Według przepisów mógłby 
y. Zatem zapraszamy na mszę do Korfantowa.  

Zachęcam do uczestniczenia we mszy świętej w tygodniu w dni powszednie. 

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

Chcących wspomóc 
ie można to uczynić wpłacając ofiary na konto parafialne: 75 

to datki przeznaczone na bieżące rachunki w 
Wszystkim serdecznie dziękuję za Wielkanocne życzenia i dary.  


