
26. 04. 2019 
Niedziela 
 

III Niedziela Wielkanocna 
7.30 - 1. W intencji dzieci, wnuków i prawnuczki z rodziny Sokołowskich
          2.  Za + Roberta 
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 
             2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę i potrzebne łaski w 
rodzinie Hamadyk 

27. 04. 2020 
Poniedziałek 

6.30 - 1.  Za + Czesława Giereś (od wujka Władysłąwa z rodziną)
          2.  

28. 04. 2020 
Wtorek 

18.00 - 1.  Do Bożej Op (…) w intencji rodziny Andrejszyn
            2.  W intencji rodziny Mal

29. 04. 2020 
Środa 

 6.30 - 1.  Za ++ Annę i Stanisława Sąsiadek
            2.    

30.04. 2020 
Czwartek 

 18.00 - 1.   Do Bożej Op (…) w intencji dzieci Kamili i Adriana o światło Ducha 
Świętego na maturze
             2.  Przez wstawiennictwo Anioła
rocznicy urodzin  

1.05. 2020 
Piątek 

6.30 - Do Miłosierdzia Bożego w intecji czcicieli 
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 - W int Katarzyny oraz w intencji rodziny S

2. 05. 2020 
Sobota 

Uroczystość NMP Królowej Polski
7.00 - Do Bożej Op (…) w intencji Beaty
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 -  W intencji mieszkańców Wojstrasza 

3. 05. 2020 
Niedziela 

IV Niedziela Wielkanocna 
7.30 - 1.  Do Bożej Op (…) w intencji Dawida o światło 
egzaminów maturalnych
          2. W rocznicę ślubu
10.00 -  W intencji Ojczyzny
11.30 -  W intencji mieszkańców Puszyny 
16.30 - 1. Dziękczynna w pewnej intencji
            2. Za + męża Józefa i ++ wnuków Marcina i Sławomira

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
Porządek mszy świętych i nabożeństw

 26 kwiecień

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 

 
Za + Czesława Giereś (od wujka Władysłąwa z rodziną)

Do Bożej Op (…) w intencji rodziny Andrejszyn 
W intencji rodziny Malawskich z okazji rocznicy ślubu 
Za ++ Annę i Stanisława Sąsiadek 

Do Bożej Op (…) w intencji dzieci Kamili i Adriana o światło Ducha 
Świętego na maturze 

Przez wstawiennictwo Anioła  Stróża w intencji Basi z okazji 6 

Do Miłosierdzia Bożego w intecji czcicieli NSPJ 
Nabożeństwo majowe 

atarzyny oraz w intencji rodziny Szczepańskich o potrzebne łaski

Uroczystość NMP Królowej Polski 
Do Bożej Op (…) w intencji Beaty i Piotra z okazji 1 rocznicy ślubu

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej
Nabożeństwo majowe 
W intencji mieszkańców Wojstrasza - Ślubowana 

Niedziela Wielkanocna   
Do Bożej Op (…) w intencji Dawida o światło Ducha Świętego podczas 

egzaminów maturalnych 
W rocznicę ślubu   
W intencji Ojczyzny 
W intencji mieszkańców Puszyny - msza ślubowana 

Dziękczynna w pewnej intencji 
Za + męża Józefa i ++ wnuków Marcina i Sławomira

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
Porządek mszy świętych i nabożeństw 

kwiecień - 3 maj 2020 

 

 

W intencji dzieci, wnuków i prawnuczki z rodziny Sokołowskich 

w 4 rocznicę śmierci i za 

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

. O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę i potrzebne łaski w 

Za + Czesława Giereś (od wujka Władysłąwa z rodziną) 

skich z okazji rocznicy ślubu        

Do Bożej Op (…) w intencji dzieci Kamili i Adriana o światło Ducha 

Stróża w intencji Basi z okazji 6 

czepańskich o potrzebne łaski 

tra z okazji 1 rocznicy ślubu 
Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej 

Ducha Świętego podczas 

Za + męża Józefa i ++ wnuków Marcina i Sławomira   



                  

 

1. Dziś obchodzimy tzw Niedzielę Biblijną. Zachęcam wszystkich do czytania w dniu 
dzisiejszym chociaż fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza. Przez cały tdzień w ramach 
tygodnia Biblijnego zachęcam do czytania i medytowania Ewangelii Mateuszowej, 
bądźinnych fragmentów Pisma Świętego. 

2. Nie drukujemy gazetek, gdyż trudno cokolwiek planować na dwa tygodnie do przodu. Na 
dziś w naszym kościele może być 58 osób wraz z kapłanem i posługującymi. Wliczamy 
w to również miejsca na chórze. Wszystkich uczestnczących we mszac
obowiązują maseczki ochronne. Przed przyjęciem komuni swiętej proszę maseczkę zdjąć. 
W łakach zachowujemy odpowiedną odległość. 

3. Od Piatku zapraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30, a w niedziele o 
godzinie 16.00.  

4. W poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
Sakramentu od 15.00 do 16.30. W czasie adoracji może też być 58 osób. 
w środę adoracji nie ma.  

5. Za tydzień w niedzielę o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza świeta w intencji 
Ojczyzny z racji narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Natomiast Uroczystość  NMP 
przełożono na sobotę 2 maja, gdyż w kalenarzu liturgicznym żadna uroczystośc nie może 
być obchodzina w niedzielę wielkanocną. Prosmy również aby od 2 maja włącznie 
wywiesić flagę narodową.  

6. 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, Niesiebęd
Kuropasu. Na pozostałych mszach wierni z Korfantowa 
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!!! Proszę o śledzenie ogłoszeń i 
komunikatów. 

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

8. Msze na filiach zostają odwołane na czas nieokreślony. Według przepisów mógłby być 
tam ksiądz i jeden wierny. Zatem zapraszamy na mszę do Korfantowa. 

9. Zachęcam do uczestniczenia we mszy świętej w tygodniu w dni powszednie.
10. Jeśli macie jakiekolwiek pytania proszę tel
11. Kancelaria parafialna jest nieczynna.

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

12. Bardzo dziękuję za wsparcie materialne parafii w tych dniach. 
parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary na konto
2001 0040 0956 0001. Będą 
zapłać.  

     Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

26 kwiecień - III Niedziela Wielkanocna 

Dziś obchodzimy tzw Niedzielę Biblijną. Zachęcam wszystkich do czytania w dniu 
dzisiejszym chociaż fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza. Przez cały tdzień w ramach 
tygodnia Biblijnego zachęcam do czytania i medytowania Ewangelii Mateuszowej, 

mentów Pisma Świętego.  
Nie drukujemy gazetek, gdyż trudno cokolwiek planować na dwa tygodnie do przodu. Na 

w naszym kościele może być 58 osób wraz z kapłanem i posługującymi. Wliczamy 
w to również miejsca na chórze. Wszystkich uczestnczących we mszac
obowiązują maseczki ochronne. Przed przyjęciem komuni swiętej proszę maseczkę zdjąć. 
W łakach zachowujemy odpowiedną odległość.  
Od Piatku zapraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30, a w niedziele o 

, czwartek i piątek zachęcamy do adoracji Najświętszego 
Sakramentu od 15.00 do 16.30. W czasie adoracji może też być 58 osób. 

Za tydzień w niedzielę o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza świeta w intencji 
z racji narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Natomiast Uroczystość  NMP 

przełożono na sobotę 2 maja, gdyż w kalenarzu liturgicznym żadna uroczystośc nie może 
być obchodzina w niedzielę wielkanocną. Prosmy również aby od 2 maja włącznie 

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 

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

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!!! Proszę o śledzenie ogłoszeń i 

Intencja niedzielna z Kuźnicy będzie odprawiana o godzinie 7.30, 
intencja z Puszyny o godzinie 11.30, a z Myszowic o 16.30. 

liach 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 
parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary na konto parafialne

Będą to datki przeznaczone na bieżące rachunki w parafii. Bóg 

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

Niedziela Wielkanocna  

Dziś obchodzimy tzw Niedzielę Biblijną. Zachęcam wszystkich do czytania w dniu 
dzisiejszym chociaż fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza. Przez cały tdzień w ramach 
tygodnia Biblijnego zachęcam do czytania i medytowania Ewangelii Mateuszowej, 

Nie drukujemy gazetek, gdyż trudno cokolwiek planować na dwa tygodnie do przodu. Na 
w naszym kościele może być 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. 

Od Piatku zapraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30, a w niedziele o 

zachęcamy do adoracji Najświętszego 
Sakramentu od 15.00 do 16.30. W czasie adoracji może też być 58 osób. W tym tygodniu 

Za tydzień w niedzielę o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza świeta w intencji 
z racji narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Natomiast Uroczystość  NMP 

przełożono na sobotę 2 maja, gdyż w kalenarzu liturgicznym żadna uroczystośc nie może 
być obchodzina w niedzielę wielkanocną. Prosmy również aby od 2 maja włącznie 

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 

szczególnie z Puszyny, Wostowy, Rączki, Niesiebędowic i z 
i z innych wiosek 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!!! Proszę o śledzenie ogłoszeń i 

na o godzinie 7.30, 

liach 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. 

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

Chcących wspomóc 
parafialne: 75 89051010 

ące rachunki w parafii. Bóg 


