
3. 05. 2019 
Niedziela 
 

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

4. 05. 2020 
Poniedziałek 

Wspomnienie św. Floriana 
6.30 - 1.  Do Bożej Op.(…) w intencji Pani Moniki z okazji 80 rocznicy urodzin
          2.  Za ++ rodziców Władysławę i Antoniego Uniejewskich, za + brata Józefa i ++ 
dziadków 
17.30 - Nabożeństwo majowe

5. 05. 2020 
Wtorek 

17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 - 1. W intencji Róż Różańcowych
            2. W intencji strażaków naszej parafii i ich rodzin

6. 05. 2020 
Środa 

Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba
6.30 - 1. Za + Ryszarda Ławrynowicz w 1 
          2. Za ++ Irenę Kawala i Karola Gulkę
17.30 - Nabożeństwo majowe

7.05. 2020 
Czwartek 

17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 - 1.  Za ++ rodziców Franciszka i Bronisławę Hutniczak, brata Bronisława, za + 
Władysława Polowego i ++ z 
             2. Za + Czes
Kopij   

8.05. 2020 
Piątek 

Uroczystość św. Stanisława, biskupa 
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 - 1. Za + Stanisławę Serdyńską, ++ rodziców, Bronisławę, Deoniza Serdyńskich i 
+ Danielę Pęczak  
            2. Za + Gintra kulpa i ++ z rodziny Kulpa i Przyklenk

9. 05. 2020 
Sobota 

7.00 - Za + Agatę w 5 rocznicę śmierci
17.00 - Adoracja Najświętszego 
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 -  Za ++ rodziców Joannę i Stanisłąwa Hutyra, Marię i Jakuba Bugno i za ++ 
rodzeństwo z obu stron

10. 05. 2020 
Niedziela 

V Niedziela Wielkanocna 
7.30 - 1.  Za ++ rodziców, + 
          2. Za + Stanisława Górowskiego
10.00 -  Do Bożej Op.(…) w intencji Anny z okazji 50 rocznicy urodzin
11.30 - o zdrowie i Boże błogosłąwieństwo w rodzinie Kownackich
17.30 - Nabożeństwo majowe
16.30 - 1.  Za ++ rodziców Zofię i Jana Trzcińskich, ++ dziadków i ++ z rodziny
            2.  Za + męża Ryszarda i ++ z rodziny Rokosz, Kita i Berger

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
Porządek mszy świętych i nabożeństw

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

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

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

Wspomnienie św. Floriana  
Do Bożej Op.(…) w intencji Pani Moniki z okazji 80 rocznicy urodzin
Za ++ rodziców Władysławę i Antoniego Uniejewskich, za + brata Józefa i ++ 

Nabożeństwo majowe 
Nabożeństwo majowe 

W intencji Róż Różańcowych  
W intencji strażaków naszej parafii i ich rodzin          

Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba 
Za + Ryszarda Ławrynowicz w 1 rocznicę śmierci   
Za ++ Irenę Kawala i Karola Gulkę 

Nabożeństwo majowe   
Nabożeństwo majowe 

Za ++ rodziców Franciszka i Bronisławę Hutniczak, brata Bronisława, za + 
Władysława Polowego i ++ z rodziny Polowy i Szewczuk   

Za + Czesława Luwikowskiego w 10 rocz. śm. i ++ Tadeusza i Stanisła

Uroczystość św. Stanisława, biskupa - Patrona Polski 
Nabożeństwo majowe 

Za + Stanisławę Serdyńską, ++ rodziców, Bronisławę, Deoniza Serdyńskich i 

Za + Gintra kulpa i ++ z rodziny Kulpa i Przyklenk 
Za + Agatę w 5 rocznicę śmierci 

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej
Nabożeństwo majowe 
Za ++ rodziców Joannę i Stanisłąwa Hutyra, Marię i Jakuba Bugno i za ++ 

rodzeństwo z obu stron 
Niedziela Wielkanocna   

Za ++ rodziców, + męża i za ++ całe pokrewieństwo 
Za + Stanisława Górowskiego 
Do Bożej Op.(…) w intencji Anny z okazji 50 rocznicy urodzin
o zdrowie i Boże błogosłąwieństwo w rodzinie Kownackich 
Nabożeństwo majowe 

rodziców Zofię i Jana Trzcińskich, ++ dziadków i ++ z rodziny
Za + męża Ryszarda i ++ z rodziny Rokosz, Kita i Berger

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
Porządek mszy świętych i nabożeństw 

3 - 10 maj 2020 

 

 

Do Bożej Op (…) w intencji Daniela o światło Ducha Świętego podczas 

Do Bożej Op.(…) w intencji Pani Moniki z okazji 80 rocznicy urodzin 
Za ++ rodziców Władysławę i Antoniego Uniejewskich, za + brata Józefa i ++ 

Za ++ rodziców Franciszka i Bronisławę Hutniczak, brata Bronisława, za + 

ława Luwikowskiego w 10 rocz. śm. i ++ Tadeusza i Stanisławę 

Za + Stanisławę Serdyńską, ++ rodziców, Bronisławę, Deoniza Serdyńskich i 

Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej 

Za ++ rodziców Joannę i Stanisłąwa Hutyra, Marię i Jakuba Bugno i za ++ 

Do Bożej Op.(…) w intencji Anny z okazji 50 rocznicy urodzin 
   

rodziców Zofię i Jana Trzcińskich, ++ dziadków i ++ z rodziny 
Za + męża Ryszarda i ++ z rodziny Rokosz, Kita i Berger   

 



                  

 

1. Dziś obchodzimy IV Niedzielę Wielkanocną. Jest to Niedziela Dobrego Pasterza
cały najbliższy tydzień modlimy się o nowe powołania do kapłaństwa.
obowiązuje dyspensa biskupa opolski
Jednak zachęcamy już do powrotu na liturgię, pamiętając o wciąż obowiązujących 
zasadach. 

2. Na dziś 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
maseczkę zdjąć. W łakach zachowujemy odpowiedną odległość. 

3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe o godzi
4. W poniedziałek, wtorek, środę, 

Sakramentu od 15.00 do 16.30. W czasie adoracji może też być 58 osób. 
adoracji istnieje możliwość spowiedzi. Okazja do spowiedzi jest również przed każdą 
mszą świetą oraz w soboty od godziny 17.00. Można już spwiadać się w konfesjonale ale 
w maseczce ochronnej. Codziennie kratki konfesjonału są dezynfekowane.

5. W piątek obchodzimy uroczystość św. Stanisława biskupa, głównego patrona Polski
6. W każdą niedzielę aż do odwołania jest

11.30. Bardzo proszę aby na tej właśnie mszy świętej byli tylko wierni z wiosek (filii)
szczególnie z Puszyny, Włostowy, Rączki, Niesiebędowic i z Kuropasu
mszach wierni z Korfantowa 
śledzenie ogłoszeń i komunikatów.

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

8. Msze na filiach zostają odwołane na czas nieokreślony. 
9. Zachęcam do uczestniczenia we mszy świętej w tygodniu w dni powszednie.
10. Jeśli macie jakiekolwiek pytania proszę telefonować na plebanię. 
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 m
konto parafialne. Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając 
ofiary na konto parafialne
przeznaczone na bieżące rachunki w parafii. Bóg zapłać. 

     Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

3 maj - IV Niedziela Wielkanocna 

IV Niedzielę Wielkanocną. Jest to Niedziela Dobrego Pasterza
cały najbliższy tydzień modlimy się o nowe powołania do kapłaństwa.

pa opolskiego od uczestnictwa we mszy świę
Jednak zachęcamy już do powrotu na liturgię, pamiętając o wciąż obowiązujących 
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świętych obowiązują maseczki ochronne. Przed przyjęciem komuni
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apraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30, a w niedziele o godzinie 16.00. 
środę, czwartek i piątek zachęcamy do adoracji Najświętszego 

Sakramentu od 15.00 do 16.30. W czasie adoracji może też być 58 osób. 
adoracji istnieje możliwość spowiedzi. Okazja do spowiedzi jest również przed każdą 
mszą świetą oraz w soboty od godziny 17.00. Można już spwiadać się w konfesjonale ale 

Codziennie kratki konfesjonału są dezynfekowane.
ek obchodzimy uroczystość św. Stanisława biskupa, głównego patrona Polski

W każdą niedzielę aż do odwołania jest dodatkowa msza w Korfantowie o godzinie 
11.30. Bardzo proszę aby na tej właśnie mszy świętej byli tylko wierni z wiosek (filii)
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mszach wierni z Korfantowa i z innych wiosek i ci co mają zamówioną intencję. Proszę o 
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Intencja niedzielna z Kuźnicy będzie odprawiana o godzinie 7.30, 
intencja z Puszyny o godzinie 11.30, a z Myszowic o 16.30. 
Msze na filiach zostają odwołane na czas nieokreślony.  
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) 
porze. 

Bardzo dziękuję za wsparcie materialne parafii w tych dniach, szczególnie za wpłaty na 
Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając 
parafialne: 75 89051010 2001 0040 0956 0001. 
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