
24. 05. 2019 
Niedziela 
 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
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.  Za + męża Stanisława, ++ rodziców Katarzynę, Stanisława oraz za ++ z 
rodzin Sopel i Habało

25. 05. 2020 
Poniedziałek 

6.30 - 1. Za + Tadeusza Koclęga, ++ Salomeę, Alfredę, Tadeusza i męża Grzegorza
          2. W intencji mamy Małgorzaty z okazji 90 rocznicy urodzin dziękując za 
otrzymane łaski prosząc o dalsze szczególnie zdrowie. 
17.30 - Nabożeństwo majowe

26. 05. 2020 
Wtorek 

Wspomnienie św. Filipa Nereusza
17.30 - Nabożeństwo majowe

18.00 - 1. W intencji wszystkich naszych mam z racji ich święta
            2.  Za ++ Paulinę i Feliksa Jacek, + Stanisława, za + ks. Piotra i ++ z rodziny

27. 05. 2020 
Środa 

6.30 - 1. W int ks. Wojciecha z okazji rocznicy święceń kapłańskich
          2. Za + Marcina Schippa, za + Romana Gudzikowskiego o spokój jego duszy
17.30 - Nabożeństwo 

28.05. 2020 
Czwartek 

17.30 - Nabożeństwo majowe

18.00 - 1. Do Bożej Op (…) w intencji Marty i Bartłomieja w rocznicę ślubu oraz w 
intencji Marysi i Sary 
            2.    

29.05. 2020 
Piątek 

 Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
17.30 - Nabożeństwo majowe

18.00 - 1. W intencji ks prob. Jacka z okazji 16 ro
            2.  Za + mamę Stanisławę Mrożek w miesiąc po śmierci

30. 05. 2020 
Sobota 

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

17.30 - Nabożeństwo majowe

18.00 -  Za ++ Hildegardę 
31. 05. 2020 
Niedziela 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
7.30 -  O Boże błogosławieństwo w rodzinie Smakuła, Zaleskich, Kasperek oraz o 
opiekę Anioła Stróża dla wnuków Antka i Olafa
10.00 - W int. rocznego dziecka Elizy
rodzeństwa   
11.30 - Za + mamę Romualdę
16.30 - Nabożeństwo majowe

16.30 - 1. Do Bożej Op (…) w intencji rodziny Neudek i Panejko
            2. O zdrowie i bł.
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Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  
Do Bożej Op(…) w intencji Kazimiery i Stanisłąwa Mikołajów z okazji 45 

rocznicy ślubu oraz Agaty i Andrzeja Fida z okazji 15 rocznicy ślubu  
Za ++ z rodziny Wójcik  

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

Za + ojca Józefa w 5 rocznicę śmierci  
Za + męża Stanisława, ++ rodziców Katarzynę, Stanisława oraz za ++ z 

rodzin Sopel i Habało 
Za + Tadeusza Koclęga, ++ Salomeę, Alfredę, Tadeusza i męża Grzegorza

2. W intencji mamy Małgorzaty z okazji 90 rocznicy urodzin dziękując za 
otrzymane łaski prosząc o dalsze szczególnie zdrowie.  

Nabożeństwo majowe 

Wspomnienie św. Filipa Nereusza 
Nabożeństwo majowe 

W intencji wszystkich naszych mam z racji ich święta
Za ++ Paulinę i Feliksa Jacek, + Stanisława, za + ks. Piotra i ++ z rodziny

W int ks. Wojciecha z okazji rocznicy święceń kapłańskich
Za + Marcina Schippa, za + Romana Gudzikowskiego o spokój jego duszy

Nabożeństwo majowe 
Nabożeństwo majowe 

Do Bożej Op (…) w intencji Marty i Bartłomieja w rocznicę ślubu oraz w 
intencji Marysi i Sary  

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej 
Nabożeństwo majowe 

W intencji ks prob. Jacka z okazji 16 rocznicy święceń kapłańskich
Za + mamę Stanisławę Mrożek w miesiąc po śmierci

Ślub rzymski: Śmiałek - Śmiały 
Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej

Nabożeństwo majowe 
Za ++ Hildegardę i Hermana Kubis    

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego   
O Boże błogosławieństwo w rodzinie Smakuła, Zaleskich, Kasperek oraz o 

opiekę Anioła Stróża dla wnuków Antka i Olafa    
rocznego dziecka Elizy Wojciechowskiej oraz w int.

Za + mamę Romualdę        
Nabożeństwo majowe 

Do Bożej Op (…) w intencji rodziny Neudek i Panejko
zdrowie i bł. Boże dla Krzysztofa z okazji 25 rocznicy urodzin
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Do Bożej Op(…) w intencji Kazimiery i Stanisłąwa Mikołajów z okazji 45 
rocznicy ślubu oraz Agaty i Andrzeja Fida z okazji 15 rocznicy ślubu   

Do Bożej Op(…) w intencji rodziny Bednarskich, Adamczyk i Sinickich   

Za + męża Stanisława, ++ rodziców Katarzynę, Stanisława oraz za ++ z 

Za + Tadeusza Koclęga, ++ Salomeę, Alfredę, Tadeusza i męża Grzegorza 
2. W intencji mamy Małgorzaty z okazji 90 rocznicy urodzin dziękując za 

W intencji wszystkich naszych mam z racji ich święta     
Za ++ Paulinę i Feliksa Jacek, + Stanisława, za + ks. Piotra i ++ z rodziny        

W int ks. Wojciecha z okazji rocznicy święceń kapłańskich     
Za + Marcina Schippa, za + Romana Gudzikowskiego o spokój jego duszy   

Do Bożej Op (…) w intencji Marty i Bartłomieja w rocznicę ślubu oraz w 

święceń kapłańskich   
Za + mamę Stanisławę Mrożek w miesiąc po śmierci   

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej 

O Boże błogosławieństwo w rodzinie Smakuła, Zaleskich, Kasperek oraz o 

Wojciechowskiej oraz w int. rodziców i 

Do Bożej Op (…) w intencji rodziny Neudek i Panejko     
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1. Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Świętego przed Uroczystością Pięćdziesiątnicy. 
być 87 osób, natomiast na chórze może być 21 osób. 
ławkach zachowując bezpieczną odległość.

2. Dzisiejsza kolekta niedzielna przeznaczona jest na kuię diecezjalną jako jałmużna postna z 
całego roku. 

3. W ubiegłą niedzielę radni parafialni
4. W ubiegłym tygodniu zostały podpisane umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i z 

Ministerstwem Kultury na dotacje wpierające remont dachu naszego kościoła. W czwartek 
zostały rozpoczęte prace przygotowacze na dachu. W tym tygodniu w planie 
ściąganie starej dachówki. Także prace się rozkręcają. W tym roku w planie jest 
wyremontowanie 1/3 dachu. Bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie i ofiarność. Ale to 
dopiero początek. Przed nami jeszcze wiele 

5. We wtorek po mszy wieczornej o 18.30 w kościele odbędzie się spotkanie rady parafialnej. 
6. Zapraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30, a w niedziele o godzinie 16.00. 
7. Na adorację Najświetszego Sakramentu zapraszamy w czwartek od godziny 15.00 do 

godziny 17.30. w tym czasie jest możliwośc spowiedzi.
przed każdą mszą świętą oraz w soboty od godziny 17.00. 

8. W każdą niedzielę aż do odwołania jest
9. Ogłoszenie dla Filii - Intencja niedzielna z Kuźnicy będzie odprawia

intencja z Puszyny o godzinie 11.30
10. Kancelaria parafialna jest nieczynna.

związane z pogrzebem i wezwanie do choreg
zgłosić o każdej porze. 

11. Bardzo dziękuję za wsparcie m
konto parafialne. Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary 
na konto parafialne: 75 89051010 2001 0040 0956 0001. 
bieżące rachunki w parafii. Bóg zapłać. 

12. Do wieczności odeszli nasi parafianie 
Barycki z Wielkich Łąk i śp. Maria Konefał z Rączki 
godzinie 14.30 (w kościele).
złozyć ofiarę na remont dachu ko

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

24 maj - Wniebowstąpienie Pańskie

Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Trwamy na modlitwie o Ducha 
Świętego przed Uroczystością Pięćdziesiątnicy. 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 odległość. 
Dzisiejsza kolekta niedzielna przeznaczona jest na kuię diecezjalną jako jałmużna postna z 

egłą niedzielę radni parafialni na remont dachu zebrali 4914 zł. Bardz
W ubiegłym tygodniu zostały podpisane umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i z 
Ministerstwem Kultury na dotacje wpierające remont dachu naszego kościoła. W czwartek 
zostały rozpoczęte prace przygotowacze na dachu. W tym tygodniu w planie 
ściąganie starej dachówki. Także prace się rozkręcają. W tym roku w planie jest 
wyremontowanie 1/3 dachu. Bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie i ofiarność. Ale to 
dopiero początek. Przed nami jeszcze wiele wysiłku.   
We wtorek po mszy wieczornej o 18.30 w kościele odbędzie się spotkanie rady parafialnej. 

apraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30, a w niedziele o godzinie 16.00. 
Na adorację Najświetszego Sakramentu zapraszamy w czwartek od godziny 15.00 do 

ziny 17.30. w tym czasie jest możliwośc spowiedzi. Okazja do spowiedzi je
tą oraz w soboty od godziny 17.00.  

W każdą niedzielę aż do odwołania jest dodatkowa msza w Korfantowie o godzinie 11.30. 
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 

Bardzo dziękuję za wsparcie materialne parafii w tych dniach, szczególnie za wpłaty na 
Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary 

75 89051010 2001 0040 0956 0001. Będą to datki przeznaczone na 
ące rachunki w parafii. Bóg zapłać.  

Do wieczności odeszli nasi parafianie śp. Mieczysław Galla z Korfantowa, śp. Franciszek 
Barycki z Wielkich Łąk i śp. Maria Konefał z Rączki - jej pogrzeb będzie 
godzinie 14.30 (w kościele). Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów po mszy pogrzebowej 
złozyć ofiarę na remont dachu kościoła. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
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Wniebowstąpienie Pańskie  

. Trwamy na modlitwie o Ducha 
ławkach w naszym kościele może wciąż 

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc w 

Dzisiejsza kolekta niedzielna przeznaczona jest na kuię diecezjalną jako jałmużna postna z 

na remont dachu zebrali 4914 zł. Bardzo dziękujemy. 
W ubiegłym tygodniu zostały podpisane umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i z 
Ministerstwem Kultury na dotacje wpierające remont dachu naszego kościoła. W czwartek 
zostały rozpoczęte prace przygotowacze na dachu. W tym tygodniu w planie jest już 
ściąganie starej dachówki. Także prace się rozkręcają. W tym roku w planie jest 
wyremontowanie 1/3 dachu. Bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie i ofiarność. Ale to 

We wtorek po mszy wieczornej o 18.30 w kościele odbędzie się spotkanie rady parafialnej.  
apraszamy na nabożeństwa majowe o godzinie 17.30, a w niedziele o godzinie 16.00.  

Na adorację Najświetszego Sakramentu zapraszamy w czwartek od godziny 15.00 do 
Okazja do spowiedzi jest również 

dodatkowa msza w Korfantowie o godzinie 11.30.  
Intencja niedzielna z Kuźnicy będzie odprawiana o godzinie 7.30, 

Niektóre sprawy można załatwić przez telefon. Sprawy 
o (tylko w razie zagrożenia życia) można 

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

to datki przeznaczone na 

śp. Mieczysław Galla z Korfantowa, śp. Franciszek 
jej pogrzeb będzie w poniedziałek o 

Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów po mszy pogrzebowej 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 


