
21. 06. 2019 
Niedziela 
 

XII Niedziela Zwykła
7.30 - 1. Do Bożej Op.(…)  w int rodziny Szeremeta oraz w int dzieci i wnuków   
           2. Za + Marię Sugocką     
10.00 - Zbiorowa.
Op.(…) w rodzinach oraz w pewnej int. 
ślubu oraz o zdr. i bł. dla dzieci i dla wnuków. 
urodzin Basi i Kasi. 
ślubu. 6. Do Bożej Op.(…) w intencji rodziny Kamińskich. 
Szkolnych, Narcyza i Witali
Franciszka Krasińskich + siostrę Genowefę, + brata Józefa i ++ z rodziny. 
Pawła. 10. Za ++ z rodzin Jagielliczów, Zalewskich, Najdów i dusze czyśćcowe. 
Rygier w 25 rocznicę śmierci, za++ rodziców z obu stron. 
Hampel. 13. Za ++ rodziców Marię i Bronisława oraz za + brata Bolesława i bratową Teresę oraz 
za ++ dziadków z obu stron. 
Baryckiego w 30 dzień po śmierci. 
11.30 -  Za ++ Zofię i Tadeusza Sulikowskich i ++ dziadków z obu stron  
16.00- Nabożeństwo czerwcowe

16.30 -  1. Do Bożej Op.(…) w intencji Janiny Bergiel z okazji 90 rocznicy 
urodzin oraz za całą rodzinę Bergiel i Oliwa 
             2. Za + męża Stanisława, + córkę Małgorzatę i ++ rodziców z obu stron    

22. 06. 2020 
Poniedziałek 

6.30 - 1.  Za + mamę Wiktorię Hadrian, siostrę Longinę Łapka w rocz. śmierci
           2. Do Bożej Op.(…) w intencji  Jakuba Kołkowskiego z okazji 18 
rocznicy urodzin oraz w intencji rodziny

23. 06. 2020 
Wtorek 

18.00 - 1. Za ++ rodziców Annę i Władysława Galla oraz brata Jana i ++ z 
rodziny Galla i Paszkowskich 
             2. Za + ojca Kazimierza Dobskiego i teścia Juliana Bednarskiego     

24. 06. 2020 
Środa 

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
6.30 - Za + Felicjana Paszkowskiego w 20 rocznicę śmierci
11.00 - Ślubowana w int mieszkańców Starej Jamki na Szwedzkiej Górce 

25.06. 2020 
Czwartek 

18.00 - 1. Do Bożej Op.(…) w int. Sylwii i Marcina 
            2.  Za ++ rodziców Janinę i Jana Rokosz i siostrę Marię

26.06. 2020 
Piątek 

8.00 - W intencji dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i pracowników 
naszych szkół z racji zakończenia roku szkolnego
18.00 - Za ++ rodziców Irenę i Antoniego i ++ z rodziny

27. 06. 2020 
Sobota 

17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 -  Do Bożej Op.(…) w int. Anny i Grzegorza z okazji 10 rocznicy ślubu  
19.00 -  (Puszyna)  

28. 06. 2020 
Niedziela 

XIII Niedziela Zwykła
7.30 - Do Miłosierdzia Bożego w Bogu znanej intencji
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
10.00 -  Za + Władysława Wawrzkiewicza w rocz. 
11.30 - (Myszowice) 

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
Porządek mszy świętych i nabożeństw

Niedziela Zwykła 
Do Bożej Op.(…)  w int rodziny Szeremeta oraz w int dzieci i wnuków   

. Za + Marię Sugocką      
Zbiorowa. 1. W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i parafii. 

Op.(…) w rodzinach oraz w pewnej int. 3. W intencji Stanisława i Doroty z okazji 35 rocznicy 
ślubu oraz o zdr. i bł. dla dzieci i dla wnuków. 4. O Boże bł. w rodzinie Huzar z okazji rocznicy 
urodzin Basi i Kasi. 5.  Do Bożej Op.(…) w intencji Krystyny i Andrzeja z okazji 45 rocznicy 

. Do Bożej Op.(…) w intencji rodziny Kamińskich. 7. Za ++ Michała i Bronisława 
Szkolnych, Narcyza i Witalię Galla, oraz ++ z rodzin z obu stron. 8. Za ++ rodziców
Franciszka Krasińskich + siostrę Genowefę, + brata Józefa i ++ z rodziny. 

. Za ++ z rodzin Jagielliczów, Zalewskich, Najdów i dusze czyśćcowe. 
Rygier w 25 rocznicę śmierci, za++ rodziców z obu stron. 12. Za + Jana Przybyła i + Dorotę 

. Za ++ rodziców Marię i Bronisława oraz za + brata Bolesława i bratową Teresę oraz 
za ++ dziadków z obu stron. 14. Za + Marię Konefał w 30 dzień po śmierci. 
Baryckiego w 30 dzień po śmierci. 16. Chrzest: Mikołaj Dominik Preussner.

Za ++ Zofię i Tadeusza Sulikowskich i ++ dziadków z obu stron  
Nabożeństwo czerwcowe 

Do Bożej Op.(…) w intencji Janiny Bergiel z okazji 90 rocznicy 
urodzin oraz za całą rodzinę Bergiel i Oliwa    

. Za + męża Stanisława, + córkę Małgorzatę i ++ rodziców z obu stron    
Za + mamę Wiktorię Hadrian, siostrę Longinę Łapka w rocz. śmierci
Do Bożej Op.(…) w intencji  Jakuba Kołkowskiego z okazji 18 

rocznicy urodzin oraz w intencji rodziny   
Za ++ rodziców Annę i Władysława Galla oraz brata Jana i ++ z 

rodziny Galla i Paszkowskich  
Za + ojca Kazimierza Dobskiego i teścia Juliana Bednarskiego     

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela       
Za + Felicjana Paszkowskiego w 20 rocznicę śmierci
Ślubowana w int mieszkańców Starej Jamki na Szwedzkiej Górce 

Do Bożej Op.(…) w int. Sylwii i Marcina z okazji 15 rocznicy ślubu
Za ++ rodziców Janinę i Jana Rokosz i siostrę Marię

W intencji dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i pracowników 
naszych szkół z racji zakończenia roku szkolnego 

rodziców Irenę i Antoniego i ++ z rodziny   

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

Do Bożej Op.(…) w int. Anny i Grzegorza z okazji 10 rocznicy ślubu  
(Puszyna)  - Za + mamę Annę               

Niedziela Zwykła 
Do Miłosierdzia Bożego w Bogu znanej intencji 
(Kuźnica Ligocka)  -  

Za + Władysława Wawrzkiewicza w rocz. śm. i ++ Barbarę i rodzeństwo
(Myszowice) - O zdrowie i Bożą opiekę w rodzinie Skibów
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Do Bożej Op.(…)  w int rodziny Szeremeta oraz w int dzieci i wnuków    

. W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i parafii. 2. Do Bożej 
. W intencji Stanisława i Doroty z okazji 35 rocznicy 

. O Boże bł. w rodzinie Huzar z okazji rocznicy 
.  Do Bożej Op.(…) w intencji Krystyny i Andrzeja z okazji 45 rocznicy 

. Za ++ Michała i Bronisława 
. Za ++ rodziców Stanisławę i 

Franciszka Krasińskich + siostrę Genowefę, + brata Józefa i ++ z rodziny. 9. Za ++ braci Piotra i 
. Za ++ z rodzin Jagielliczów, Zalewskich, Najdów i dusze czyśćcowe. 11. Za + Helmuta 

. Za + Jana Przybyła i + Dorotę 
. Za ++ rodziców Marię i Bronisława oraz za + brata Bolesława i bratową Teresę oraz 

dzień po śmierci. 15. Za  + Franciszka 
. Chrzest: Mikołaj Dominik Preussner.             

Za ++ Zofię i Tadeusza Sulikowskich i ++ dziadków z obu stron   

Do Bożej Op.(…) w intencji Janiny Bergiel z okazji 90 rocznicy 

. Za + męża Stanisława, + córkę Małgorzatę i ++ rodziców z obu stron    
Za + mamę Wiktorię Hadrian, siostrę Longinę Łapka w rocz. śmierci 
Do Bożej Op.(…) w intencji  Jakuba Kołkowskiego z okazji 18 

Za ++ rodziców Annę i Władysława Galla oraz brata Jana i ++ z 

Za + ojca Kazimierza Dobskiego i teścia Juliana Bednarskiego                

Za + Felicjana Paszkowskiego w 20 rocznicę śmierci 
Ślubowana w int mieszkańców Starej Jamki na Szwedzkiej Górce     

z okazji 15 rocznicy ślubu 
Za ++ rodziców Janinę i Jana Rokosz i siostrę Marię   

W intencji dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i pracowników 

    

okazja do spowiedzi świętej 

Do Bożej Op.(…) w int. Anny i Grzegorza z okazji 10 rocznicy ślubu   

m. i ++ Barbarę i rodzeństwo          
zdrowie i Bożą opiekę w rodzinie Skibów                    



              

 

1. Świętujemy dziś XII Niedzielę Zwykłą. Na godzinę 16.00 zapraszamy na 
nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

2. Dziś po mszach świętych radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kościoła.
3. Wszystkim, którzy przez cały tydzień uczestniczyli we mszach świętych i procesjach 

serdecznie dziękuję. Szczególnie tym, którzy poważnie potraktowali zaproszenie do 
zaangażowania się w procesje i podjęcie różnych posług. 

4. W poniedziałek o godzinie 18.00 w 
którzy zapisali się na sierpniowy wyjazd na Litwę i Mazury. 

5. We wtorek na mszę świętą wieczorną i spotkanie po mszy świętej zapraszam dzieci 
pierwszokomunijne wraz z rodzicami. 

6. W środę 24 czerwca obchodzimy 
Szwedzkiej Górce o godzinie 11.00 swoją pielgrzymkę przeżywają mieszkańcy Starej 
Jamki. 

7. W czwartek na mszę świętą wieczorną i spotkanie po mszy zapraszam wszystkich 
kandydatów do bierzmowania z ostatniego rok

8. W piątek o godzinie 8.00 będzie sprawowana msza święta na zakończenie roku 
szkolnego. Msza będzie sprawowana w intencji wszystkich uczniów, nauczycieli, 
rodziców i pracowników naszych szkół. 

9. W sobotę 27 czerwca od godziny 8.00 będą odwie
zaproszenie rodziny. Proszę o poinformowanie o odwiedzinach w kancelarii lub po 
mszach świętych. Proszę o zachowanie podstawowych środków sanitarnych.

10. Od soboty 27 czerwca w naszej parafii będzie obowiązywał 
mszy świętych. W soboty nie będzie mszy porannych o godzinie 7.00. W niedziele 
msze w Korfantowie będą sprawowane o godzinach 7.30 i 10.00. Nie będzie mszy 
wieczornej o godzinie 16.30. Nie będzie też nabożeństw popołudniowych. Msze na 
filiach w niedziele: 8.45 
Puszyna/Myszowice 

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

21 czerwiec - XII

Świętujemy dziś XII Niedzielę Zwykłą. Na godzinę 16.00 zapraszamy na 
nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Dziś po mszach świętych radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kościoła.
Wszystkim, którzy przez cały tydzień uczestniczyli we mszach świętych i procesjach 
serdecznie dziękuję. Szczególnie tym, którzy poważnie potraktowali zaproszenie do 
zaangażowania się w procesje i podjęcie różnych posług.  
W poniedziałek o godzinie 18.00 w kościele odbędzie się spotkanie dla wszystkich, 
którzy zapisali się na sierpniowy wyjazd na Litwę i Mazury.  
We wtorek na mszę świętą wieczorną i spotkanie po mszy świętej zapraszam dzieci 
pierwszokomunijne wraz z rodzicami.  
W środę 24 czerwca obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Na 
Szwedzkiej Górce o godzinie 11.00 swoją pielgrzymkę przeżywają mieszkańcy Starej 

W czwartek na mszę świętą wieczorną i spotkanie po mszy zapraszam wszystkich 
kandydatów do bierzmowania z ostatniego roku przygotowania. 
W piątek o godzinie 8.00 będzie sprawowana msza święta na zakończenie roku 
szkolnego. Msza będzie sprawowana w intencji wszystkich uczniów, nauczycieli, 
rodziców i pracowników naszych szkół.  
W sobotę 27 czerwca od godziny 8.00 będą odwiedziny chorych, ale tylko na wyraźne 
zaproszenie rodziny. Proszę o poinformowanie o odwiedzinach w kancelarii lub po 
mszach świętych. Proszę o zachowanie podstawowych środków sanitarnych.
Od soboty 27 czerwca w naszej parafii będzie obowiązywał 

W soboty nie będzie mszy porannych o godzinie 7.00. W niedziele 
msze w Korfantowie będą sprawowane o godzinach 7.30 i 10.00. Nie będzie mszy 
wieczornej o godzinie 16.30. Nie będzie też nabożeństw popołudniowych. Msze na 

ziele: 8.45 - Kuźnica Ligocka, 11.30 lub 19.00 w sobotę na zmianę 

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

I Niedziela Zwykła 

Świętujemy dziś XII Niedzielę Zwykłą. Na godzinę 16.00 zapraszamy na 
nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
Dziś po mszach świętych radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kościoła. 
Wszystkim, którzy przez cały tydzień uczestniczyli we mszach świętych i procesjach 
serdecznie dziękuję. Szczególnie tym, którzy poważnie potraktowali zaproszenie do 

kościele odbędzie się spotkanie dla wszystkich, 

We wtorek na mszę świętą wieczorną i spotkanie po mszy świętej zapraszam dzieci 

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Na 
Szwedzkiej Górce o godzinie 11.00 swoją pielgrzymkę przeżywają mieszkańcy Starej 

W czwartek na mszę świętą wieczorną i spotkanie po mszy zapraszam wszystkich 
u przygotowania.  

W piątek o godzinie 8.00 będzie sprawowana msza święta na zakończenie roku 
szkolnego. Msza będzie sprawowana w intencji wszystkich uczniów, nauczycieli, 

dziny chorych, ale tylko na wyraźne 
zaproszenie rodziny. Proszę o poinformowanie o odwiedzinach w kancelarii lub po 
mszach świętych. Proszę o zachowanie podstawowych środków sanitarnych. 
Od soboty 27 czerwca w naszej parafii będzie obowiązywał porządek wakacyjny 

W soboty nie będzie mszy porannych o godzinie 7.00. W niedziele 
msze w Korfantowie będą sprawowane o godzinach 7.30 i 10.00. Nie będzie mszy 
wieczornej o godzinie 16.30. Nie będzie też nabożeństw popołudniowych. Msze na 

Kuźnica Ligocka, 11.30 lub 19.00 w sobotę na zmianę 


