
31. 05. 2019 
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 - 1. W int. rocznego dziecka Elizy Wojciechowskiej oraz w int. rodziców i 
rodzeństwa  
              2. O zdrowie i bł.
11.30 - Za + mamę Romualdę 
16.00 - Nabożeństwo majowe

16.30 - Do Bożej Op (…) w intencji rodziny Neudek i Panejko    
1. 06. 2020 
Poniedziałek 

Święto NMP Matki Kościoła
6.30 - W intencji dzieci i wnuków o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i 
opiekę Matki Bożej
18.00 - W intencji dzieci i wnuków

2. 06. 2020 
Wtorek 

18.00 - 1. W intencji Róż Różańcowych
            2.  Za ++ rodziców Amali
++ dziadków z obu stron

3. 06. 2020 
Środa 

Wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy
6.30 - 1.  Za + Zygmunta i ++ krewnych z rodziny Bidzińskich oraz za + Eugeniusza 
          2. Do Bożej Op (…) w 

4.06. 2020 
Czwartek 

Święto Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
18.00 - 1. W int ks. prob
potrzebne łaski w kapłańskim posługiwaniu
            2. W intencji ks. Krzysztofa z okazji rocznicy święceń

5.06. 2020 
Piątek 

Wspomnienie św. Bonifacego
6.30 - Do Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli NSPJ
18.00 - W intencji mamy o Boże błogosławieństwo

6. 06. 2020 
Sobota 

7.00 -  Do Bożej Op (…) w 
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej

18.00 - Do Bożej Op (…) w intencji dzieci i wnuków w rodzinie Figurniak
7. 06. 2020 
Niedziela 

Uroczystość Trójcy 
7.30 -  1. Do Bożej Op (…) w intencji Bernadety i Józefa Preussner z okazji 15 
rocznicy ślubu oraz o zdrowie i błogosłwieństwo Boże
            2. O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków
10.00 - Suma odpustowa
kościoła 
              2. Do Bożej Op (…) w intencji Wojciecha i Magdaleny z okazji urodzin
              3. W intencji ks. Piotra Kłonowskiego z okazji 1 rocznicy święceń kapłańskich
11.30 - Do Bożej Op (…) w intencji
16.00 - Nabożeństwo 

16.30 - 1. W intencji Barbary i Tomasza z okazji 1 rocznicy ślubu
           2. Za ++ rodziców Pelagię i Michała
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Zesłania Ducha Świętego  
O Boże błogosławieństwo w rodzinie Smakuła, Zaleskich, Kasperek oraz o 

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

zdrowie i bł. Boże dla Krzysztofa z okazji 25 rocznicy urodzin
Za + mamę Romualdę        
Nabożeństwo majowe 

Do Bożej Op (…) w intencji rodziny Neudek i Panejko    
Święto NMP Matki Kościoła 

W intencji dzieci i wnuków o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i 
opiekę Matki Bożej 

W intencji dzieci i wnuków 
W intencji Róż Różańcowych 
Za ++ rodziców Amalię i Gintra Jeż, za ++ Halinę i Tadeusza P

++ dziadków z obu stron            
Wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy 

Za + Zygmunta i ++ krewnych z rodziny Bidzińskich oraz za + Eugeniusza 
Do Bożej Op (…) w intencji dzieci i ich rodzin   

Święto Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
W int ks. prob. Jacka, w int ks. Wojciecha, oraz w int ks

potrzebne łaski w kapłańskim posługiwaniu   
intencji ks. Krzysztofa z okazji rocznicy święceń  

Wspomnienie św. Bonifacego 
Do Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli NSPJ 

W intencji mamy o Boże błogosławieństwo 
Do Bożej Op (…) w intencji Beaty, rodziców i rodzeństwa z rodzinami
Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej

Do Bożej Op (…) w intencji dzieci i wnuków w rodzinie Figurniak
Trójcy Przenajświętszej - Odpust Parafialny   

. Do Bożej Op (…) w intencji Bernadety i Józefa Preussner z okazji 15 
rocznicy ślubu oraz o zdrowie i błogosłwieństwo Boże 

O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków 
Suma odpustowa: 1. W int wszystkich parafian i dobrodziejów parafii i 

Do Bożej Op (…) w intencji Wojciecha i Magdaleny z okazji urodzin
. W intencji ks. Piotra Kłonowskiego z okazji 1 rocznicy święceń kapłańskich

Op (…) w intencji Janiny i Zbigniewa z okazji rocznicy ślubu
Nabożeństwo czerwcowe 

W intencji Barbary i Tomasza z okazji 1 rocznicy ślubu
. Za ++ rodziców Pelagię i Michała 
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O Boże błogosławieństwo w rodzinie Smakuła, Zaleskich, Kasperek oraz o 

W int. rocznego dziecka Elizy Wojciechowskiej oraz w int. rodziców i 

Boże dla Krzysztofa z okazji 25 rocznicy urodzin                          

Do Bożej Op (…) w intencji rodziny Neudek i Panejko     

W intencji dzieci i wnuków o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i 

Halinę i Tadeusza Piotrowskich i 

Za + Zygmunta i ++ krewnych z rodziny Bidzińskich oraz za + Eugeniusza      

acka, w int ks. Wojciecha, oraz w int ks. prałata Andrzeja o 

   

intencji Beaty, rodziców i rodzeństwa z rodzinami 
Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świetej 

Do Bożej Op (…) w intencji dzieci i wnuków w rodzinie Figurniak      
 

. Do Bożej Op (…) w intencji Bernadety i Józefa Preussner z okazji 15 

W int wszystkich parafian i dobrodziejów parafii i 

Do Bożej Op (…) w intencji Wojciecha i Magdaleny z okazji urodzin 
. W intencji ks. Piotra Kłonowskiego z okazji 1 rocznicy święceń kapłańskich 

aniny i Zbigniewa z okazji rocznicy ślubu 

W intencji Barbary i Tomasza z okazji 1 rocznicy ślubu 

 



              

 

1. Obchodzimy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Spowiedź i kominia święta wielkanocna kończą się w przyszłą niedzielę.

2. Dzisiejsza kolekta niedzielna przeznaczona jest na 
3. Zniesiony został limit uczestników liturgii. Obowiązują jednak maseczki ochronne i odpowiedni 

dystans między osobami. Proszę również zajmować miejsca na chórze. 
rodzaju procesje, może brać w nich udział 150 osób, zachowujących odpowi

4. Dyspensa od niedzielnej i świą
wykazujących objawy przeziębienia i dla tych, którzy bardzo obawiają się o swoje zdrowie. 

5. W poniedziałek przypada święto NMP Matki Kościoła. Msze będą 
18.00. 

6. We wtorek na mszę o godzinie 18.00 zapraszam Róże Różańcowe. Po  mszy będzie krótkie 
spotkanie formacyjne dla Róż. 

7. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Trójcy Najświetszej i jest to nasz parafialny odpust. 
Zapraszam na sumę odpustową
Sakramentem wokół kościoła. Kazanie odpustowe wygłosi ks
procesji około 11.30 będzie również 

8. 11 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze będą
godzinach 7.30, 9.00 i 11.30. 
Najświętszym Sakramentem, ale skróconą (symboliczną) trasą mianowicie: po wyjściu z koś
Opolską, Powstańców Śl, skręcimy na ul Kilińskiego
przystankiem na schodach, gdzie będzie ołtarz i będzie udzielone błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem. W tej procesji będzie mogło uczestniczyć tylko 150 osó
15.00 w naszym kościele będzie 
do 21.00 zapraszam na wspólne, parafialne czuwanie przed 
tym dniu w ten sposób uwielbić Pana Jezusa.
w procesji wokół kościoła 

9. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy w czwartek od godziny 15.00 do godziny 
w tym czasie jest możliwość 
oraz w soboty od godziny 17.00. 

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

Puszyny o godzinie 11.30, a z Myszowic o 16.30.
kaplicach na filiach. 

12. Kancelaria parafialna jest już czynna
13. Uroczystośc I Komunii świę

komunijnych będzie  17 czerwca o godzinie 17.00 w salce parafialnej. 
14. Od przyszłej niedzieli będzie wydawana Gazetka Parafialna. 
15. Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary na konto

89051010 2001 0040 0956 0001. 
zapłać.  

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

31 maj - Zesłanie Ducha Świętego

Obchodzimy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kończy ona okres wielkanocny w liturgii. 
Spowiedź i kominia święta wielkanocna kończą się w przyszłą niedzielę. 
Dzisiejsza kolekta niedzielna przeznaczona jest na bieżące potrzeby parafii.
Zniesiony został limit uczestników liturgii. Obowiązują jednak maseczki ochronne i odpowiedni 
dystans między osobami. Proszę również zajmować miejsca na chórze. 
rodzaju procesje, może brać w nich udział 150 osób, zachowujących odpowi

niedzielnej i świątecznej mszy świętej została utrzymana dla osób starszych, 
wykazujących objawy przeziębienia i dla tych, którzy bardzo obawiają się o swoje zdrowie. 
W poniedziałek przypada święto NMP Matki Kościoła. Msze będą sprawowane o godzinach 6.30 i 

We wtorek na mszę o godzinie 18.00 zapraszam Róże Różańcowe. Po  mszy będzie krótkie 
spotkanie formacyjne dla Róż.  
W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Trójcy Najświetszej i jest to nasz parafialny odpust. 
Zapraszam na sumę odpustową o godzinie 10.00, a po niej będzie procesja z Najświętszym 
Sakramentem wokół kościoła. Kazanie odpustowe wygłosi ks. Krzysztof Soczy

również sprawowana msza święta.   
da Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze będą
.00 i 11.30. Jeśli nic do tego czasu się nie zmieni, pójdziemy w procesji z 

Najświętszym Sakramentem, ale skróconą (symboliczną) trasą mianowicie: po wyjściu z koś
Opolską, Powstańców Śl, skręcimy na ul Kilińskiego, Szkolną i wrócimy do Kościoła z 
przystankiem na schodach, gdzie będzie ołtarz i będzie udzielone błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem. W tej procesji będzie mogło uczestniczyć tylko 150 osó

będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00. 
do 21.00 zapraszam na wspólne, parafialne czuwanie przed Najświetszym Sakramentem. Chcemy
tym dniu w ten sposób uwielbić Pana Jezusa. Około 21.00 wyruszymy z Najświętszym Sakramentem 

tszego Sakramentu zapraszamy w czwartek od godziny 15.00 do godziny 
 spowiedzi. Okazja do spowiedzi jest również przed każdą ms

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 odprawiana o godzinie 7.30, 
a z Myszowic o 16.30. Na razie nie odprawiamy mszy świę

już czynna. Przychodzimy do kancelarii w maseczkach ochronnych.
Uroczystośc I Komunii świętej będzie w niedzielę 6 września o godzinie 11.30. Od
komunijnych będzie  17 czerwca o godzinie 17.00 w salce parafialnej.  

wydawana Gazetka Parafialna.  
Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary na konto
89051010 2001 0040 0956 0001. Będą to datki przeznaczone na bieżące rachunki w parafii. Bóg 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

Zesłanie Ducha Świętego  

Kończy ona okres wielkanocny w liturgii. 

ące potrzeby parafii. 
Zniesiony został limit uczestników liturgii. Obowiązują jednak maseczki ochronne i odpowiedni 
dystans między osobami. Proszę również zajmować miejsca na chórze. Jeśli chodzi o różnego 
rodzaju procesje, może brać w nich udział 150 osób, zachowujących odpowiedni dystans.  

tecznej mszy świętej została utrzymana dla osób starszych, 
wykazujących objawy przeziębienia i dla tych, którzy bardzo obawiają się o swoje zdrowie.  

sprawowane o godzinach 6.30 i 

We wtorek na mszę o godzinie 18.00 zapraszam Róże Różańcowe. Po  mszy będzie krótkie 

W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Trójcy Najświetszej i jest to nasz parafialny odpust. 
a po niej będzie procesja z Najświętszym 

Krzysztof Soczyński z Opola. Po 

da Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze będą sprawowane o 
Jeśli nic do tego czasu się nie zmieni, pójdziemy w procesji z 

Najświętszym Sakramentem, ale skróconą (symboliczną) trasą mianowicie: po wyjściu z kościoła ul. 
, Szkolną i wrócimy do Kościoła z 

przystankiem na schodach, gdzie będzie ołtarz i będzie udzielone błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem. W tej procesji będzie mogło uczestniczyć tylko 150 osób. Natomiast od godziny 

tszego Sakramentu do godziny 21.00. Od 20.00 
Najświetszym Sakramentem. Chcemy 

Około 21.00 wyruszymy z Najświętszym Sakramentem 

tszego Sakramentu zapraszamy w czwartek od godziny 15.00 do godziny 18.00. 
st również przed każdą mszą świętą 

dodatkowa msza w Korfantowie o godzinie 11.30.  
na o godzinie 7.30, intencja z 

a razie nie odprawiamy mszy świętych w 

Przychodzimy do kancelarii w maseczkach ochronnych. 
ia o godzinie 11.30. Odbiór strojów 

Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary na konto parafialne: 75 
ące rachunki w parafii. Bóg 


