
10. 05. 2019 
Niedziela 
 

IV Niedziela Wielkanocna 
7.30 - 1.  Za ++ rodziców, + męża i za ++ całe pokrewieństwo
          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  

11. 05. 2020 
Poniedziałek 

  6.30 - 1. Za + Antoniego, Katarzynę, Władysława Krupskich i ++ z rodziny
            2. O Boże Błogosławieństwo dla Grzegorza z okazji 18 rocznicy urodzin
17.30 - Nabożeństwo majowe

12. 05. 2020 
Wtorek 

17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 - 1. O zdrowie i błogosłwieństwo Boże w rodzinie Marchockich
            2. Do Bożej Op.(…)

13. 05. 2020 
Środa 

Wspomnienie NMP z Fatimy 
6.30 - 1. Za ++ Kazimierza, Rozalię i Jana Dąbrownych 
          2. Za + Czesława Giereś 
17.30 - Nabożeństwo fatimskie

14.05. 2020 
Czwartek 

Święto św. Macieja Apostoła
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 - 1. O Boże błogosławieństwo dla dzieci, wnuków i prawnuków
            2. W intencji Marty i Aleksandra o błogosłwieństwo Boże 

15.05. 2020 
Piątek 

 17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 - 1.  Za + żonę Zofię Tlałka
            2.  Za + męża Jana, ++ rodziców 

16. 05. 2020 
Sobota 

Święto św. Andrzeja Boboli
7.00 -   
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 - Za ++ rodziców Helenę i Tadeusza Kowalskich, 

17. 05. 2020 
Niedziela 

VI Niedziela Wielkanocna 
7.30 - 1.  Za + ojca Stanisła
          2.  Za + Herberta Spriger
10.00 -  Zbiorowa: 1. W intencji wszystkich 
W intencji Zofii Buchta z okazji 60 rocznicy urodzin, w intencji Sylwii i Jarosława Dobskich w 30 
rocznicę ślubu, oraz za + ojca Rudolfa i ++ rodziców z obu stron. 3. Do Bożej Op. (…) w intencji 
rodzin Szkolny, Pasionek i Lenko. 4. W intencji wszystkich pielęgniarek z okazji dnia pielęgniarki 
oraz za ++ pielęgniarki. 5. Za + żonę, matkę i babcię Czesławę
++ rodziców, rodzeństwo, dziadków, krewnych z rodzin Kozubek i Ko
Zofię i Kazimierza Chmurzewskich, + ojca R
8. Za + Zdzisława Korzeniowskiego w 1 rocznicę śmierci. 9. 
Maja Kręcidło, Damian Gałczyński.
11.30 - Za ++ z rodzin Kopij i Masłowskich
17.30 - Nabożeństwo majowe
16.30 - 1.  O Boże błogosławieństwo w rodzinie Juzwa i Zawadzkich
            2.  Za + męża Juliana i + syna Józefa

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
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Niedziela Wielkanocna  
Za ++ rodziców, + męża i za ++ całe pokrewieństwo 

Za + Stanisława Górowskiego 
Do Bożej Op.(…) w intencji Anny z okazji 50 rocznicy urodzin

zdrowie i Boże błogosłąwieństwo w rodzinie Kownackich   
Nabożeństwo majowe 

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

Za + Antoniego, Katarzynę, Władysława Krupskich i ++ z rodziny
O Boże Błogosławieństwo dla Grzegorza z okazji 18 rocznicy urodzin

Nabożeństwo majowe 
Nabożeństwo majowe 

O zdrowie i błogosłwieństwo Boże w rodzinie Marchockich   
Do Bożej Op.(…) w intencji rodziny          

Wspomnienie NMP z Fatimy  
Za ++ Kazimierza, Rozalię i Jana Dąbrownych     
Za + Czesława Giereś - od cioci z rodziną  

fatimskie  
Święto św. Macieja Apostoła 

Nabożeństwo majowe 
błogosławieństwo dla dzieci, wnuków i prawnuków    

W intencji Marty i Aleksandra o błogosłwieństwo Boże  
Nabożeństwo majowe 

Za + żonę Zofię Tlałka  
Za + męża Jana, ++ rodziców Władysławę, Henryka, Antoniego Sinkowskich

Święto św. Andrzeja Boboli 

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej
Nabożeństwo majowe 
Za ++ rodziców Helenę i Tadeusza Kowalskich, Janinę i Piotra Kuzior i + Dariusza

Niedziela Wielkanocna   
Za + ojca Stanisława, ++ dziadków i ++ z rodziny Sopel i Jędruszek
Za + Herberta Spriger 

W intencji wszystkich parafian i dobrodziejów naszego kościoła i parafii. 2. 
W intencji Zofii Buchta z okazji 60 rocznicy urodzin, w intencji Sylwii i Jarosława Dobskich w 30 
rocznicę ślubu, oraz za + ojca Rudolfa i ++ rodziców z obu stron. 3. Do Bożej Op. (…) w intencji 

Szkolny, Pasionek i Lenko. 4. W intencji wszystkich pielęgniarek z okazji dnia pielęgniarki 
oraz za ++ pielęgniarki. 5. Za + żonę, matkę i babcię Czesławę Rosińską w rocznicę śmierci. 6. Za 
++ rodziców, rodzeństwo, dziadków, krewnych z rodzin Kozubek i Kownackich. 7. Za ++ rodziców 

zimierza Chmurzewskich, + ojca Ryszarda Marcinkiewicza oraz ++ dziad
wa Korzeniowskiego w 1 rocznicę śmierci. 9. Roczek: Lorisa Dobska. 10. 

Maja Kręcidło, Damian Gałczyński.  
Za ++ z rodzin Kopij i Masłowskich     
Nabożeństwo majowe 

O Boże błogosławieństwo w rodzinie Juzwa i Zawadzkich  
Za + męża Juliana i + syna Józefa    
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Do Bożej Op.(…) w intencji Anny z okazji 50 rocznicy urodzin 

Za ++ rodziców Zofię i Jana Trzcińskich, ++ dziadków i ++ z rodziny 
 

Za + Antoniego, Katarzynę, Władysława Krupskich i ++ z rodziny   
O Boże Błogosławieństwo dla Grzegorza z okazji 18 rocznicy urodzin   

 

   

Władysławę, Henryka, Antoniego Sinkowskich 

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej 

Janinę i Piotra Kuzior i + Dariusza   

wa, ++ dziadków i ++ z rodziny Sopel i Jędruszek  

parafian i dobrodziejów naszego kościoła i parafii. 2. 
W intencji Zofii Buchta z okazji 60 rocznicy urodzin, w intencji Sylwii i Jarosława Dobskich w 30 
rocznicę ślubu, oraz za + ojca Rudolfa i ++ rodziców z obu stron. 3. Do Bożej Op. (…) w intencji 

Szkolny, Pasionek i Lenko. 4. W intencji wszystkich pielęgniarek z okazji dnia pielęgniarki 
Rosińską w rocznicę śmierci. 6. Za 

wnackich. 7. Za ++ rodziców 
yszarda Marcinkiewicza oraz ++ dziadków z obu stron. 

Lorisa Dobska. 10. Chrzty: 



                  

 

1. Dziś obchodzimy V Niedzielę Wielkanocną. 
od uczestnictwa we mszy świę
liturgię, pamiętając o wciąż obowiązujących zasadach.

2. Na dziś w naszym kościele może być 58 osób. 
świętych obowiązują maseczki ochronne. Przed przyjęciem komuni
maseczkę zdjąć. W łakach zachowujemy odpowiedną odległość. 

3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30, a w niedziele o godzinie 16.00. 
4. W środę 13 maja na godzinę 17.30 zapraszamy na 

fatimskie.  
5. W poniedziałek, wtorek, środę, 

Sakramentu od 15.00 do 16.30
do spowiedzi jest również przed każdą mszą świetą oraz w soboty od godziny 17.00. 

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 

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

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

9. Za tydzień w niedzielę o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza świeta zb
udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Również w niedzielę radni będą zbierali 
ofiary na remont dachu naszego kościoła. Proszę radnych o wpisanie się na wybraną 
godzinę.  

10. Pragnę poinformować, że w poniedziałek 18 maja obchodzić będziemy 100 rocznicę 
urodzin św. Jana Pawła II. W tym dniu będzie również sprawowana dodatkowa uroczysta 
msza święta o godzinie 18.00. Chcemy w tym dniu uczcić św. Jana Pawła II poprzez 
trwanie na modlitwie dziękczynnej za Jego życie i posługiwanie. 

11. 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

10 maj - V Niedziela Wielkanocna 

V Niedzielę Wielkanocną. Obowiązuje dyspensa bisku
od uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej. Jednak zachęcamy już do powrotu na 
liturgię, pamiętając o wciąż obowiązujących zasadach. 

aszym kościele może być 58 osób. Wszystkich uczestnczących we mszach 
świętych obowiązują maseczki ochronne. Przed przyjęciem komuni
maseczkę zdjąć. W łakach zachowujemy odpowiedną odległość.  

apraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30, a w niedziele o godzinie 16.00. 
W środę 13 maja na godzinę 17.30 zapraszamy na pierwsze w tym roku 

środę, czwartek i piątek zachęcamy do adoracji Najświętsze
Sakramentu od 15.00 do 16.30. W czasie adoracji istnieje możliwość spowiedzi. Okazja 
do spowiedzi jest również przed każdą mszą świetą oraz w soboty od godziny 17.00. 

ażdą 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)

ostowy, Rączki, Niesiebędowic i z Kuropasu
mszach wierni z Korfantowa i z innych wiosek i ci co mają zamówioną intencję. 

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

rafialna 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. 
Za tydzień w niedzielę o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza świeta zb
udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Również w niedzielę radni będą zbierali 
ofiary na remont dachu naszego kościoła. Proszę radnych o wpisanie się na wybraną 

Pragnę poinformować, że w poniedziałek 18 maja obchodzić będziemy 100 rocznicę 
urodzin św. Jana Pawła II. W tym dniu będzie również sprawowana dodatkowa uroczysta 
msza święta o godzinie 18.00. Chcemy w tym dniu uczcić św. Jana Pawła II poprzez 

odlitwie dziękczynnej za Jego życie i posługiwanie.  
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. 

ące rachunki w parafii. Bóg zapłać.  

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

Niedziela Wielkanocna  

bowiązuje dyspensa biskupa opolskiego 
niedzielnej. Jednak zachęcamy już do powrotu na 

Wszystkich uczestnczących we mszach 
świętych obowiązują maseczki ochronne. Przed przyjęciem komunii swiętej proszę 

apraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30, a w niedziele o godzinie 16.00.  
pierwsze w tym roku nabożeństwo 

zachęcamy do adoracji Najświętszego 
W czasie adoracji istnieje możliwość spowiedzi. Okazja 

do spowiedzi jest również przed każdą mszą świetą oraz w soboty od godziny 17.00.  
dodatkowa msza w Korfantowie o godzinie 

11.30. Bardzo proszę aby na tej właśnie mszy świętej byli tylko wierni z wiosek (filii) 
ostowy, Rączki, Niesiebędowic i z Kuropasu. Na pozostałych 

i ci co mają zamówioną intencję.  
na o godzinie 7.30, 

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

Za tydzień w niedzielę o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza świeta zbiorowa i 
udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Również w niedzielę radni będą zbierali 
ofiary na remont dachu naszego kościoła. Proszę radnych o wpisanie się na wybraną 

Pragnę poinformować, że w poniedziałek 18 maja obchodzić będziemy 100 rocznicę 
urodzin św. Jana Pawła II. W tym dniu będzie również sprawowana dodatkowa uroczysta 
msza święta o godzinie 18.00. Chcemy w tym dniu uczcić św. Jana Pawła II poprzez 

aterialne parafii w tych dniach, szczególnie za wpłaty na 
Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając 

51010 2001 0040 0956 0001. Będą to datki 


