
7. 06. 2019 
Niedziela 
 

Uroczystośc Trójcy Przenajświętrzej 
7.30 -  1. Do Bożej Op (…) w intencji Bernadety i Józefa Preussner z okazji 
rocznicy ślubu oraz o zdrowie i błogosłwieństwo Boże
            2. O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków
10.00 - Suma odpustowa
              2. Do Bożej Op (…) w intencji Wojciecha i Magdaleny
              3. W intencji 
11.30 - Do Bożej Op (…) w intencji Janiny i Zbigniewa z okazji rocznicy ślubu
16.00 - Nabożeństwo czerwcowe

16.30 - 1. W intencji Barbary i Tomasza z
           2. Za ++ rodziców Pelagię i Michała

8. 06. 2020 
Poniedziałek 

 6.30 - 1. Za + Zofię Jędrzejewską 
           2. 

9. 06. 2020 
Wtorek 

18.00 - 1. Za ++ Anastazję i Tadeusza Juzwa
             2.  Za + mamę Mariannę w rocznicę śmierci i ++ z rodziny Zawadzkich   

10. 06. 2020 
Środa 

6.30 - 1.   
           2.     

11.06. 2020 
Czwartek 

Święto Najświętrzego Ciała i Krwi Chrystusa
7.30 - Za ++ rodziców Franciszka i Helenę Tlałka, brata 
mężem, + żonę Zofię Tlałka i + teścia Stefana
9.00- 1. W intencji wszystkich parafian o umiłowanie Eucharystii
          2. W intencji dzieci obchodzących pierwszą rocznicę komunii świętej
          3.  
11.30 - Za ++ Romana i Jana
15.00 - 21.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona procesją 

12.06. 2020 
Piątek 

18.00 - 1. W intencji kapłanów obchodzących 8 rocznicę święceń kapłańskich
             2.  Za + ojca Zygmunta Bidzińskiego i ++ z pokrewieństwa

13. 06. 2020 
Sobota 

Wspomnienie św. Antoniego z Padwy 
7.00 -  Za + Ireneusza Rupniewskiego o spokój Jego duszy 
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 - Za + ojca Mieczysława Rosińskiego, ++ rodziców Kazimierę i Stefana 
Perełka, ++ dziadków, rodziców chrzestnych, braci i szwagrów  
19.00 - Nabożeństwo fatimskie z procesją eucharystyczną  

14. 06. 2020 
Niedziela 

XI Niedziela Zwykła
7.30 -  1. Za + męża
rodziny Kubów i Chomickich
           2. Za ++ z rodziny Kulpa
10.00 -  Za + Ryszarda Wancke w 1 rocznicę śmierci i za + Hildegardę Wancke        
11.30 - Za ++ z rodziny Kuzior
16.00 -  Nabożeństwo eucharystyczne z procesją

16.30 -   1.  Do Bożej Op.(…) w int.
               2. Do Bożej Op.(…) w intencji Dariusza z okazji 40 rocznicy urodzin     

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
Porządek mszy świętych i nabożeństw

Uroczystośc Trójcy Przenajświętrzej - Odpust Parafialny
. Do Bożej Op (…) w intencji Bernadety i Józefa Preussner z okazji 

rocznicy ślubu oraz o zdrowie i błogosłwieństwo Boże 
. O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków 

Suma odpustowa: 1. W int parafian i dobrodziejów parafii i kościoła
Do Bożej Op (…) w intencji Wojciecha i Magdaleny

. W intencji ks. Piotra Kłonowskiego z ok. 1 rocznicy święceń kapłańskich
Do Bożej 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 

Za + Zofię Jędrzejewską - od siostry Mieczysławy 

Za ++ Anastazję i Tadeusza Juzwa 
Za + mamę Mariannę w rocznicę śmierci i ++ z rodziny Zawadzkich   

Najświętrzego Ciała i Krwi Chrystusa 
Za ++ rodziców Franciszka i Helenę Tlałka, brata Janusza, siostrę Teresę z 

mężem, + żonę Zofię Tlałka i + teścia Stefana 
W intencji wszystkich parafian o umiłowanie Eucharystii
W intencji dzieci obchodzących pierwszą rocznicę komunii świętej

Za ++ Romana i Jana Jabłońskich oraz ++ z rodziny 
Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona procesją 

1. W intencji kapłanów obchodzących 8 rocznicę święceń kapłańskich
Za + ojca Zygmunta Bidzińskiego i ++ z pokrewieństwa

Wspomnienie św. Antoniego z Padwy       
Za + Ireneusza Rupniewskiego o spokój Jego duszy  
Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

Za + ojca Mieczysława Rosińskiego, ++ rodziców Kazimierę i Stefana 
Perełka, ++ dziadków, rodziców chrzestnych, braci i szwagrów  

Nabożeństwo fatimskie z procesją eucharystyczną   

XI Niedziela Zwykła 
. Za + męża Józefa, ++ teściów Franciszkę i Mikołaja Kubów oraz ++ z 

rodziny Kubów i Chomickich 
. Za ++ z rodziny Kulpa 
Za + Ryszarda Wancke w 1 rocznicę śmierci i za + Hildegardę Wancke        

Za ++ z rodziny Kuzior  
Nabożeństwo eucharystyczne z procesją  

.  Do Bożej Op.(…) w int. Magdaleny i Jakuba z okazji 1 rocznicy ślubu
. Do Bożej Op.(…) w intencji Dariusza z okazji 40 rocznicy urodzin     

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
Porządek mszy świętych i nabożeństw 

7 - 14 czerwiec 2020 

 

 

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

W int parafian i dobrodziejów parafii i kościoła 
Do Bożej Op (…) w intencji Wojciecha i Magdaleny z okazji urodzin 

1 rocznicy święceń kapłańskich 
Do Bożej Op (…) w intencji Janiny i Zbigniewa z okazji rocznicy ślubu 

okazji 1 rocznicy ślubu 

 

Za + mamę Mariannę w rocznicę śmierci i ++ z rodziny Zawadzkich          

Janusza, siostrę Teresę z 

W intencji wszystkich parafian o umiłowanie Eucharystii 
W intencji dzieci obchodzących pierwszą rocznicę komunii świętej 

 
Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona procesją    

1. W intencji kapłanów obchodzących 8 rocznicę święceń kapłańskich  
Za + ojca Zygmunta Bidzińskiego i ++ z pokrewieństwa  

 
okazja do spowiedzi świętej 

Za + ojca Mieczysława Rosińskiego, ++ rodziców Kazimierę i Stefana 
Perełka, ++ dziadków, rodziców chrzestnych, braci i szwagrów   

   

Józefa, ++ teściów Franciszkę i Mikołaja Kubów oraz ++ z 

Za + Ryszarda Wancke w 1 rocznicę śmierci i za + Hildegardę Wancke         

Magdaleny i Jakuba z okazji 1 rocznicy ślubu 
. Do Bożej Op.(…) w intencji Dariusza z okazji 40 rocznicy urodzin              



              

 

1. Obchodzimy dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 
parafialny. Bardzo dziękuję ks. Krzysztofowi Soczyńskiemu za głoszone dziś Słowo Boże. Dziś na 
godzinę 16.00 zapraszam na nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pa

2. 11 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
o godzinach 7.30, 9.00 i 11.30. Pójdziemy w procesji z Najświętszym Sakramentem, skróconą 
(symboliczną) trasą mianowicie: po wyjściu z kościoła ul. Opolsk
Kilińskiego, Szkolną i wrócimy do Kościoła z przystankiem na schodach, gdzie będzie ołtarz i 
będzie udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o 
liczbę uczestników procesji. 
godziny 15.00 w naszym kościele będzie 
Od 20.00 do 21.00 zapraszam na wspólne, parafialne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. 
Chcemy tym dniu w ten sposób uwielbić Pana Jezusa. Około 21.00 wyruszymy z Najświętszym 
Sakramentem w procesji wokół kościoła. Na adorację zapraszam wg następującego porządku: 15.00 
- 16.00 mieszkańcy Puszyny i Rączki, od 16.00 do 17.00 mieszkańcy Korfantowa mieszkający w 
blokach, od 17.00 do 18.00 mieszkańcy Korfantowa mieszkający w domach jednorodzinnych, od 
18.00 do 19.00 mieszkańcy Włostowy, Kuźnicy i Starej Jamki, od 19.00 do 20.00 mieszkańcy 
Kuropasu, Myszowic, Wielkich Łąk i Niesiebędowic. Od godziny 20.00 zapraszam jak
wspólną modlitwę uwielbienia zakończoną procesją. 

3. W Boże Ciało o godzinie 9.00 będzie msza w int dzieci, które rok temu przyjęły Komunię Świętą. W 
czasie procesji proszę dziewczynki o sypanie kwiatków.  

4. Przez całą oktawę Bożego Ciała msze
będzie procesja. Bardzo proszę aby w piątek oktawy czyli 12 czerwca procesję przygotowali 
mieszkańcy Puszyny (chodzi o baldachim i sztandary i o obecność na mszy i procesji), w sobotę 
mieszkańcy Myszowic i Kuropasu, w niedzielę mieszkańcy Korfantowa mieszkający w blokach, w 
poniedziałek mieszkańcy Korfantowa z domów jednorodzinnych, we wtorek Kużnica Ligocka i 
Rączka, w środę Stara Jamka i Wielkie Łąki, w czwartek Myszowice i Niesiebędowice. 
proszę o liczną obecność na mszach i procesji przez cały tydzień w ramach oktawy Bożego 
Ciała. 

5. 12 czerwca w piątek o godzinie 18.00 mszę św. będą sprawowali kapłani z rocznika ks. Wojciecha w 
ramach zjazdu kursowego. Proszę o liczną obecność. 

6. W każdą niedzielę aż do zakończenia roku szkolnego jest dodatkowa msza w Korfantowie o 
godzinie 11.30.  

7. W sobotę 13 czerwca o godzinie 19.00 będzie 
procesja eucharystyczna wokół kościoła. Proszę przynieść ze sobą świece.

8. Ogłoszenie dla Filii - Intencja niedzielna z Kuźnicy będzie odprawiana o godzinie 7.30, intencja z 
Puszyny o godzinie 11.30, a z Myszowic o 16.30. Na filiach będziemy odprawiali msze święte z 
początkiem wakacji 

9. Kancelaria parafialna jest już czynna. Przychodzimy 
10. Uroczystość I Komunii świętej będzie w niedzielę 6 września o godzinie 11.30. Odbiór strojów 

komunijnych będzie  17 czerwca o godzinie 17.00 w salce parafialnej. 
  

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

7 czerwiec - Uroczystość Trójcy Świętej

Obchodzimy dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - jest to zarazem nasz odpust 
Bardzo dziękuję ks. Krzysztofowi Soczyńskiemu za głoszone dziś Słowo Boże. Dziś na 

godzinę 16.00 zapraszam na nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pa
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

o godzinach 7.30, 9.00 i 11.30. Pójdziemy w procesji z Najświętszym Sakramentem, skróconą 
(symboliczną) trasą mianowicie: po wyjściu z kościoła ul. 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. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o 
liczbę uczestników procesji. Proszę iść w procesji w maseczkach ochronnych.
godziny 15.00 w naszym kościele będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od 20.00 do 21.00 zapraszam na wspólne, parafialne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. 

n sposób uwielbić Pana Jezusa. Około 21.00 wyruszymy z Najświętszym 
Sakramentem w procesji wokół kościoła. Na adorację zapraszam wg następującego porządku: 15.00 

16.00 mieszkańcy Puszyny i Rączki, od 16.00 do 17.00 mieszkańcy Korfantowa mieszkający w 
kach, od 17.00 do 18.00 mieszkańcy Korfantowa mieszkający w domach jednorodzinnych, od 

18.00 do 19.00 mieszkańcy Włostowy, Kuźnicy i Starej Jamki, od 19.00 do 20.00 mieszkańcy 
Kuropasu, Myszowic, Wielkich Łąk i Niesiebędowic. Od godziny 20.00 zapraszam jak
wspólną modlitwę uwielbienia zakończoną procesją.  
W Boże Ciało o godzinie 9.00 będzie msza w int dzieci, które rok temu przyjęły Komunię Świętą. W 
czasie procesji proszę dziewczynki o sypanie kwiatków.   
Przez całą oktawę Bożego Ciała msze w tygodniu będą wieczorem o godzinie 18.00
będzie procesja. Bardzo proszę aby w piątek oktawy czyli 12 czerwca procesję przygotowali 
mieszkańcy Puszyny (chodzi o baldachim i sztandary i o obecność na mszy i procesji), w sobotę 

i Kuropasu, w niedzielę mieszkańcy Korfantowa mieszkający w blokach, w 
poniedziałek mieszkańcy Korfantowa z domów jednorodzinnych, we wtorek Kużnica Ligocka i 
Rączka, w środę Stara Jamka i Wielkie Łąki, w czwartek Myszowice i Niesiebędowice. 

o liczną obecność na mszach i procesji przez cały tydzień w ramach oktawy Bożego 

12 czerwca w piątek o godzinie 18.00 mszę św. będą sprawowali kapłani z rocznika ks. Wojciecha w 
ramach zjazdu kursowego. Proszę o liczną obecność.  

aż do zakończenia roku szkolnego jest dodatkowa msza w Korfantowie o 

W sobotę 13 czerwca o godzinie 19.00 będzie nabożeństwo fatimskie
procesja eucharystyczna wokół kościoła. Proszę przynieść ze sobą świece. 

Intencja niedzielna z Kuźnicy będzie odprawiana o godzinie 7.30, intencja z 
Puszyny o godzinie 11.30, a z Myszowic o 16.30. Na filiach będziemy odprawiali msze święte z 

Kancelaria parafialna jest już czynna. Przychodzimy do kancelarii w maseczkach ochronnych.
Uroczystość I Komunii świętej będzie w niedzielę 6 września o godzinie 11.30. Odbiór strojów 
komunijnych będzie  17 czerwca o godzinie 17.00 w salce parafialnej.  

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

Uroczystość Trójcy Świętej  

jest to zarazem nasz odpust 
Bardzo dziękuję ks. Krzysztofowi Soczyńskiemu za głoszone dziś Słowo Boże. Dziś na 

godzinę 16.00 zapraszam na nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze będą sprawowane 

o godzinach 7.30, 9.00 i 11.30. Pójdziemy w procesji z Najświętszym Sakramentem, skróconą 
ą, Powstańców Śl., skręcimy na ul 

Kilińskiego, Szkolną i wrócimy do Kościoła z przystankiem na schodach, gdzie będzie ołtarz i 
będzie udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o 

iść w procesji w maseczkach ochronnych. Natomiast od 
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00. 

Od 20.00 do 21.00 zapraszam na wspólne, parafialne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. 
n sposób uwielbić Pana Jezusa. Około 21.00 wyruszymy z Najświętszym 

Sakramentem w procesji wokół kościoła. Na adorację zapraszam wg następującego porządku: 15.00 
16.00 mieszkańcy Puszyny i Rączki, od 16.00 do 17.00 mieszkańcy Korfantowa mieszkający w 

kach, od 17.00 do 18.00 mieszkańcy Korfantowa mieszkający w domach jednorodzinnych, od 
18.00 do 19.00 mieszkańcy Włostowy, Kuźnicy i Starej Jamki, od 19.00 do 20.00 mieszkańcy 
Kuropasu, Myszowic, Wielkich Łąk i Niesiebędowic. Od godziny 20.00 zapraszam jak najliczniej na 

W Boże Ciało o godzinie 9.00 będzie msza w int dzieci, które rok temu przyjęły Komunię Świętą. W 

w tygodniu będą wieczorem o godzinie 18.00, po mszy 
będzie procesja. Bardzo proszę aby w piątek oktawy czyli 12 czerwca procesję przygotowali 
mieszkańcy Puszyny (chodzi o baldachim i sztandary i o obecność na mszy i procesji), w sobotę 

i Kuropasu, w niedzielę mieszkańcy Korfantowa mieszkający w blokach, w 
poniedziałek mieszkańcy Korfantowa z domów jednorodzinnych, we wtorek Kużnica Ligocka i 
Rączka, w środę Stara Jamka i Wielkie Łąki, w czwartek Myszowice i Niesiebędowice. Bardzo 

o liczną obecność na mszach i procesji przez cały tydzień w ramach oktawy Bożego 

12 czerwca w piątek o godzinie 18.00 mszę św. będą sprawowali kapłani z rocznika ks. Wojciecha w 

aż do zakończenia roku szkolnego jest dodatkowa msza w Korfantowie o 

nabożeństwo fatimskie. Po nabożeństwie będzie 
 

Intencja niedzielna z Kuźnicy będzie odprawiana o godzinie 7.30, intencja z 
Puszyny o godzinie 11.30, a z Myszowic o 16.30. Na filiach będziemy odprawiali msze święte z 

do kancelarii w maseczkach ochronnych. 
Uroczystość I Komunii świętej będzie w niedzielę 6 września o godzinie 11.30. Odbiór strojów 


