
17. 05. 2019 
Niedziela 
 

VI Niedziela Wielkanocna 
7.30 - 1.  Za + ojca Stanisława, ++ dziadków i ++ z rodziny Sopel i Jędruszek 

          2.  Za + Herberta Spriger

10.00 -  Zbiorowa: 
kościoła i parafi oraz o ustanie epidemii. 

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 Lemko. 4. W intencji wszystkich

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 Zofię i Kazimierza 

Chmurzewskich, + ojca Ryszarda Marcinkiewicza oraz ++ dziadków z obu stron. 8. 

Za + Zdzisława Korzeniowskiego w 1 rocznicę śmierci. 9. 

10. Chrzest: Damian Gałczyński.

11.30 - Za ++ z rodzin Kopij i Masłowskich    

16.30 - Nabożeństwo maj

16.30 - 1.  O Boże błogosławieństwo w rodzinie Juzwa i Zawadzkich 

            2.  Za + męża Juliana i + syna Józefa   

18. 05. 2020 
Poniedziałek 

Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II
6.30 -  
17.30 - Nabożeństwo majowe

18.00  -  
19. 05. 2020 
Wtorek 

17.30 - Nabożeństwo majowe

18.00 - 1. Za + Jana

            2. Za + męża Waldemara Łozowickiego i ++ rodziców z obu stron

20. 05. 2020 
Środa 

6.30 - 1.  Za + Zofię i ++ z rodziny

          2.  O Boże błogosławieństwo, opiekę i 

Soroko 

17.30 - Nabożeństwo 

21.05. 2020 
Czwartek 

Wspomnienie św. Jana Nepomucena
17.30 - Nabożeństwo majowe

18.00 - 1. Za ++ rodziców z rodziny Kaplyta i Kaloch, za ++ dziadków i rodzeństwo

           2. Za + brata Krzysztofa Klubkowskiego, za ++ Barbarę, Mariana, Dawida i 

Małgorzatę Buchta

22.05. 2020 
Piątek 

 17.30 - Nabożeństwo majowe

18.00 - 1.  Za + Patryka Pietrzykowskiego

            2.   Za + Czesława Giereś w miesiąc po śmierci

23. 05. 2020 
Sobota 

7.00 -   
13.00 - Ślub rzymski: 
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej

17.30 - Nabożeństwo majowe

18.00 -  Za + Mariannę Hutnik

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
Porządek mszy świętych i nabożeństw

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

Za + Herberta Spriger 

Zbiorowa: 1. W intencji wszystkich parafian i dobrodzi

kościoła i parafi oraz o ustanie epidemii. 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 rodzin 

Szkolny, Pasionek i Lemko. 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 Zofię i Kazimierza 

zewskich, + ojca Ryszarda Marcinkiewicza oraz ++ dziadków z obu stron. 8. 

Za + Zdzisława Korzeniowskiego w 1 rocznicę śmierci. 9. 

: Damian Gałczyński.  

Za ++ z rodzin Kopij i Masłowskich     

Nabożeństwo majowe 
O Boże błogosławieństwo w rodzinie Juzwa i Zawadzkich 

.  Za + męża Juliana i + syna Józefa          
Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II 

Nabożeństwo majowe 

Nabożeństwo majowe 
Za + Jana    

Za + męża Waldemara Łozowickiego i ++ rodziców z obu stron

Za + Zofię i ++ z rodziny     
O Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla dzieci i wnuczka z rodziny 

Nabożeństwo majowe 
Wspomnienie św. Jana Nepomucena 

Nabożeństwo majowe 
Za ++ rodziców z rodziny Kaplyta i Kaloch, za ++ dziadków i rodzeństwo

brata Krzysztofa Klubkowskiego, za ++ Barbarę, Mariana, Dawida i 

Małgorzatę Buchta  
Nabożeństwo majowe 

Za + Patryka Pietrzykowskiego 

Za + Czesława Giereś w miesiąc po śmierci 

Ślub rzymski: Magdalena Kostuś i Marcin Szary 

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej

Nabożeństwo majowe 
Za + Mariannę Hutnik   

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
Porządek mszy świętych i nabożeństw 

17 -24 maj 2020 

 

 

Za + ojca Stanisława, ++ dziadków i ++ z rodziny Sopel i Jędruszek  

W intencji wszystkich parafian i dobrodziejów naszego 

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 rodzin 

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 Zofię i Kazimierza 

zewskich, + ojca Ryszarda Marcinkiewicza oraz ++ dziadków z obu stron. 8. 

Za + Zdzisława Korzeniowskiego w 1 rocznicę śmierci. 9. Roczek: Larisa Dobska. 

O Boże błogosławieństwo w rodzinie Juzwa i Zawadzkich  

Za + męża Waldemara Łozowickiego i ++ rodziców z obu stron           

zdrowie dla dzieci i wnuczka z rodziny 

Za ++ rodziców z rodziny Kaplyta i Kaloch, za ++ dziadków i rodzeństwo 
brata Krzysztofa Klubkowskiego, za ++ Barbarę, Mariana, Dawida i 

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej 



24. 05. 2020 
Niedziela 

Wniebowstąpienie Pańskie   
7.30 - 1.  Do Bożej Op(…) w intencji Kazimiery i Stanisłąwa Mikołajów z okazji 45 

rocznicy ślubu oraz Agaty i Andrzeja Fida z okazji 15 rocznicy ślubu   

          2.  Za ++ z rodziny Wójcik  

10.00 - Do Bożej Op(…) w intencji rodziny Bednarskich, Adamczyk i Sinickich   
11.30 - Za ++ z rodziny Byczkowskich       
16.30 - Nabożeństwo majowe 

16.30 - 1.   Za + ojca Józefa w 5 rocznicę śmierci  

         2.  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krzysztofa z okazji 25 rocznicy 

urodzin              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

1. Dziś obchodzimy VI 

opolskiego od uczestnictwa we mszy świę

powrotu na liturgię, pamiętając o wciąż obowiązujących zasadach.

niedzieli w ławkach w naszym kościele może być 87 osób, natomiast na chórze mo

być 21 osób. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc w ławkach zachowując bezpieczną 

odległość. 

2. Dziś po mszach świętych radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kościoła.

3. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

4. W poniedziałek obchodzimy 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Zapraszam na

dodatkową uroczystą mszę świetą o godzinie 18.00, podczas której dziękować 

będziemy Bogu za tak wielkiego człowieka.

5. Zapraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30, a w niedziele o godz

16.00.  

6. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają tzw dni krzyżowe. W ramach nabożeństw  

majowych będziemy się modlić również o dobre urodzaje. Zapraszamy na te 

nabożeństwa wszystkich rolników. 

7. Na adorację Najświetszego Sakramentu zapraszamy w 

godziny 17.30. w tym czasie jest możliwośc spowiedzi.

również przed każdą mszą świę

8. W każdą niedzielę aż do odwołania jest

11.30.  

9. Ogłoszenie dla Filii - Intencja niedzielna z Kuźnicy będzie odprawia

7.30, intencja z Puszyny o godzinie 11.30

10. Kancelaria parafialna jest nieczynna.

Sprawy związane z pogrzebem i wezwanie do chorego (tylko w razie zagrożenia 

życia) można zgłosić o każdej porze.

11. Bardzo dziękuję za wsparcie m

na konto parafialne. Chcących wspomóc parafię materialnie można t

wpłacając ofiary na konto

datki przeznaczone na bież

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

17 maj - V

 Niedzielę Wielkanocną. Obowiązuje

ego od uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej. Jednak zachęcamy już do 

powrotu na liturgię, pamiętając o wciąż obowiązujących zasadach.

niedzieli w ławkach w naszym kościele może być 87 osób, natomiast na chórze mo

być 21 osób. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc w ławkach zachowując bezpieczną 

Dziś po mszach świętych radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kościoła.

W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

łek obchodzimy 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Zapraszam na

uroczystą mszę świetą o godzinie 18.00, podczas której dziękować 

będziemy Bogu za tak wielkiego człowieka. 

apraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30, a w niedziele o godz

W poniedziałek, wtorek i środę przypadają tzw dni krzyżowe. W ramach nabożeństw  

majowych będziemy się modlić również o dobre urodzaje. Zapraszamy na te 

nabożeństwa wszystkich rolników.  

Na adorację Najświetszego Sakramentu zapraszamy w czwartek od godziny 15.00 do 

godziny 17.30. w tym czasie jest możliwośc spowiedzi. Okazja do spowiedzi je

również przed każdą mszą świętą oraz w soboty od godziny 17.00. 

W każdą niedzielę aż do odwołania jest dodatkowa msza w Korfantowie o godzinie 

Intencja niedzielna z Kuźnicy będzie odprawia

intencja z Puszyny o godzinie 11.30, a z Myszowic o 16.30.

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, szczególnie za wpłaty 

Chcących wspomóc parafię materialnie można t

wpłacając ofiary na konto parafialne: 75 89051010 2001 0040 0956 0001. 

datki przeznaczone na bieżące rachunki w parafii. Bóg zapłać.  

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

VI Niedziela Wielkanocna  

bowiązuje dyspensa biskupa 

tej niedzielnej. Jednak zachęcamy już do 

powrotu na liturgię, pamiętając o wciąż obowiązujących zasadach. Od dzisiejszej 

niedzieli w ławkach w naszym kościele może być 87 osób, natomiast na chórze może 

być 21 osób. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc w ławkach zachowując bezpieczną 

Dziś po mszach świętych radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kościoła. 

W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

łek obchodzimy 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Zapraszam na 

uroczystą mszę świetą o godzinie 18.00, podczas której dziękować 

apraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30, a w niedziele o godzinie 

W poniedziałek, wtorek i środę przypadają tzw dni krzyżowe. W ramach nabożeństw  

majowych będziemy się modlić również o dobre urodzaje. Zapraszamy na te 

czwartek od godziny 15.00 do 

Okazja do spowiedzi jest 

tą oraz w soboty od godziny 17.00.  

dodatkowa msza w Korfantowie o godzinie 

Intencja niedzielna z Kuźnicy będzie odprawiana o godzinie 

a z Myszowic o 16.30. 

Niektóre sprawy można załatwić przez telefon. 

związane z pogrzebem i wezwanie do chorego (tylko w razie zagrożenia 

aterialne parafii w tych dniach, szczególnie za wpłaty 

Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić 

75 89051010 2001 0040 0956 0001. Będą to 

 


