
28. 06. 2019 
Niedziela 
 

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

29. 06. 2020 
Poniedziałek 

Uroczystośc świętych Apostołów Piotra i Pawła
6.30 - 1. Do Bożej 
          2.   

30. 06. 2020 
Wtorek 

18.00 -  Za + ojca Piotra  Malawskiego, ++ dziadków z obu stron  

1. 07. 2020 
Środa 

6.30 - Za + męża, syna, siostrę, brata oraz 

2.07. 2020 
Czwartek 

15.00 -18.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 - Za ++ z rodziny Szkolnych i Fudali

3.07. 2020 
Piątek 

Święto św. Tomasza Apostoła
18.00 - 1.  Do Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli NSPJ
            2.        

4. 07. 2020 
Sobota 

17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 - Za + zięcia Józefa Bednarskiego
19.00 - (Myszowice) 
Sopel                

5. 07. 2020 
Niedziela 

XIV Niedziela Zwykła
7.30 -  Za + Ludwika Trojak, za ++ rodziców z obu stron i za + Małgorzatę 
Kuś 
8.45 - (Kuźnica Ligocka) 
Kuźnicy Ligockiej
10.00 - Do Bożej Op.(…) w intencji Hildegardy z okazji 90 rocznicy urodzin
11.30 -  (Puszyna)
Sulikowskich     

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
Porządek mszy świętych i nabożeństw

 28 czerwiec

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

iętych Apostołów Piotra i Pawła 
Do Bożej Op.(…) w intencji Michaela i Natalii w 1 rocznicę ślubu

Za + ojca Piotra  Malawskiego, ++ dziadków z obu stron  

Za + męża, syna, siostrę, brata oraz ++ rodziców

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Za ++ z rodziny Szkolnych i Fudali         
Święto św. Tomasza Apostoła 

Do Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli NSPJ

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

Za + zięcia Józefa Bednarskiego 
(Myszowice) - Za ++ rodziców i ++ rodzeństwo z rodzin Brzeźniak i 

Niedziela Zwykła 
Za + Ludwika Trojak, za ++ rodziców z obu stron i za + Małgorzatę 

(Kuźnica Ligocka) - Odpust - w intencji wszystkich mieszkańców 
Kuźnicy Ligockiej 

Do Bożej Op.(…) w intencji Hildegardy z okazji 90 rocznicy urodzin
(Puszyna) - O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie 

                    

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
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Za + Władysława Wawrzkiewicza w rocz. śm. i ++ Barbarę i 

O zdrowie i Bożą opiekę w rodzinie Skibów                   

Op.(…) w intencji Michaela i Natalii w 1 rocznicę ślubu  

Za + ojca Piotra  Malawskiego, ++ dziadków z obu stron                        

++ rodziców      

Do Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli NSPJ  

okazja do spowiedzi świętej 

Za ++ rodziców i ++ rodzeństwo z rodzin Brzeźniak i 

Za + Ludwika Trojak, za ++ rodziców z obu stron i za + Małgorzatę 

w intencji wszystkich mieszkańców 

Do Bożej Op.(…) w intencji Hildegardy z okazji 90 rocznicy urodzin           
O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie 

 

 

 



              

 

1. Świętujemy dziś XIII Niedzielę Zwykłą. 

także nabożeństwa.  

2. Jutro w poniedziałek obchodzimy Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawł

Zachęcam do uczestictwa w tym

3. W czwartek od godziny 15.00 do 18.00 z racji pierwszego czwartku miesiąca 

zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu. Będzie to już n

pierwsze czwartki miesiąca będzie adoracja. W miesiącach zimowych będzie trwała 

krócej. 

4. W pierwszy piątek miesiąca msza święta będzie wieczorem o godzinie 18.00 w 

intencji czcicieli Najświetszego Serca Pana Jezusa. 

5. Bardzo proszę, aby Róże Różańcowe w każdy wtorek przed mszą wieczorną 

odmawiały różaniec święty. Do modlitwy różańcowej zapraszam wszytkich parafian.

6. Na remont dachu kościoła radni w ubiegłą niedzielę zebrali 7528 zł. 

7. W poniedziałek rano i w piątek wieczorem są jeszcze

zamówić w zakrystii po mszach świętych. 

8. We wtorek o godzinie 19.00 w salce parafialnej odbędzie się przesłuchanie i spotkanie 

organizacyjne dla nowych chętnych do chóru parafialnego. Bardzo zachęcam do 

zaangażowania się wszystkic

9. W czasie wakacyjnym kancelarai parafialna czynna jest w dni powszednie 

bezpośrednio po mszach świętych. 

10. Od soboty 27 czerwca w naszej parafii 

świętych. W soboty nie będzie mszy porannych o 

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

28 czerwiec - XII

Niedzielę Zwykłą. Nie ma dziś mszy popołudniowej, nie ma 

poniedziałek obchodzimy Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawł

Zachęcam do uczestictwa w tym dniu we mszy świętej.  

W czwartek od godziny 15.00 do 18.00 z racji pierwszego czwartku miesiąca 

zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu. Będzie to już n

pierwsze czwartki miesiąca będzie adoracja. W miesiącach zimowych będzie trwała 

W pierwszy piątek miesiąca msza święta będzie wieczorem o godzinie 18.00 w 

intencji czcicieli Najświetszego Serca Pana Jezusa.  

aby Róże Różańcowe w każdy wtorek przed mszą wieczorną 

odmawiały różaniec święty. Do modlitwy różańcowej zapraszam wszytkich parafian.

Na remont dachu kościoła radni w ubiegłą niedzielę zebrali 7528 zł. 

W poniedziałek rano i w piątek wieczorem są jeszcze wolne intencje. Można je 

zamówić w zakrystii po mszach świętych.  

We wtorek o godzinie 19.00 w salce parafialnej odbędzie się przesłuchanie i spotkanie 

organizacyjne dla nowych chętnych do chóru parafialnego. Bardzo zachęcam do 

wszystkich w nasz chór parafialny.  

W czasie wakacyjnym kancelarai parafialna czynna jest w dni powszednie 

po mszach świętych.  

Od soboty 27 czerwca w naszej parafii obowiązuje porządek wakacyjny mszy 

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 - Kuźnica Ligocka, 11.30 lub 19.00 w sobotę na 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

I Niedziela Zwykła 

Nie ma dziś mszy popołudniowej, nie ma 

poniedziałek obchodzimy Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. 

W czwartek od godziny 15.00 do 18.00 z racji pierwszego czwartku miesiąca 

zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu. Będzie to już nasza tradycja, że w 

pierwsze czwartki miesiąca będzie adoracja. W miesiącach zimowych będzie trwała 

W pierwszy piątek miesiąca msza święta będzie wieczorem o godzinie 18.00 w 

aby Róże Różańcowe w każdy wtorek przed mszą wieczorną 

odmawiały różaniec święty. Do modlitwy różańcowej zapraszam wszytkich parafian. 

Na remont dachu kościoła radni w ubiegłą niedzielę zebrali 7528 zł.  

wolne intencje. Można je 

We wtorek o godzinie 19.00 w salce parafialnej odbędzie się przesłuchanie i spotkanie 

organizacyjne dla nowych chętnych do chóru parafialnego. Bardzo zachęcam do 

W czasie wakacyjnym kancelarai parafialna czynna jest w dni powszednie 

porządek wakacyjny mszy 

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 


