
5. 07. 2019 
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      

6. 07. 2020 
Poniedziałek 

 Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
 6.30 -  Za + Barbarę Czerner

7. 07. 2020 
Wtorek 

18.00 - W intencjach Róż Różańcowych
18.30 - Zmiana Tajemnic Różańcowych       

8. 07. 2020 
Środa 

Wspomnienie św. Jana z Dukli 
6.30 - Za ++ rodziców Marię i Andrzeja, ++ braci Stanisława, Józefa, 
Andrzeja, Władysława Kozłowskich

9.07. 2020 
Czwartek 

18.00 - Za ++ rodziców Kamińskich i Perełka, wnuczkę Julię, ++ siostry, 
braci i szwagrów

10.07. 2020 
Piątek 

 18.00 - Za ++ Leokadię i Romana oraz za ++ z rodziny Sowińskich
         

11. 07. 2020 
Sobota 

Święto św. Benedykta 
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 -  Do Bożej Op. (…) w intencji rodziny Bugno i Machacki   
19.00 -  (Puszyna)  

12. 07. 2020 
Niedziela 

XV Niedziela Zwykła
7.30 -  Do Bożej Op. (…) w intencji Ewy i Bartosza z okazji 1 rocznicy ślubu
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
10.00 -  Za ++ Andrzeja i Elżbietę Suchodolskich          
11.30 - (Myszowice) 
Annę i Michała Ilków, Antoninę i Franciszka Hamadyk

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
Porządek mszy świętych i nabożeństw

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 

                                        
Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej 

Za + Barbarę Czerner   
W intencjach Róż Różańcowych 
Zmiana Tajemnic Różańcowych                     

Wspomnienie św. Jana z Dukli  
Za ++ rodziców Marię i Andrzeja, ++ braci Stanisława, Józefa, 

Andrzeja, Władysława Kozłowskich 
Za ++ rodziców Kamińskich i Perełka, wnuczkę Julię, ++ siostry, 

szwagrów            
Za ++ Leokadię i Romana oraz za ++ z rodziny Sowińskich

Święto św. Benedykta - Patrona Europy                 
Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi 

Do Bożej Op. (…) w intencji rodziny Bugno i Machacki   
(Puszyna)  -  Za + ojca Horsta w 1 rocznicę śmierci

Niedziela Zwykła 
Do Bożej Op. (…) w intencji Ewy i Bartosza z okazji 1 rocznicy ślubu
(Kuźnica Ligocka)  - Za + Waltra Styra 

Za ++ Andrzeja i Elżbietę Suchodolskich          
(Myszowice) -  Za + syna Tomasza w rocznicę śmierci, ++ rodziców 

Annę i Michała Ilków, Antoninę i Franciszka Hamadyk

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
Porządek mszy świętych i nabożeństw 

 5 - 12 lipiec 2020 

 

 

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 

                        

Za ++ rodziców Marię i Andrzeja, ++ braci Stanisława, Józefa, 

Za ++ rodziców Kamińskich i Perełka, wnuczkę Julię, ++ siostry, 

Za ++ Leokadię i Romana oraz za ++ z rodziny Sowińskich 

okazja do spowiedzi świętej 

Do Bożej Op. (…) w intencji rodziny Bugno i Machacki    
Za + ojca Horsta w 1 rocznicę śmierci     

Do Bożej Op. (…) w intencji Ewy i Bartosza z okazji 1 rocznicy ślubu 

Za ++ Andrzeja i Elżbietę Suchodolskich           
Za + syna Tomasza w rocznicę śmierci, ++ rodziców 

Annę i Michała Ilków, Antoninę i Franciszka Hamadyk                         
 

 

 

 



              

 

1. Świętujemy dziś XIV Niedzielę Zwykłą. Kolekta z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na Seminarium Duchowne i Kurię Diecezjalną.

2. Dziękujemy mieszkańcom Puszyna za posprzątanie Kościoła. W sobotę 1 sierpnia do 
sprzątania Kościoła zapraszamy mieszkańców Myszowic, Wielkich Łąk i 
Niesiebędowic.  

3. We wtorek na mszę świętą wieczorną zaptaszam Róże Różańcowe. Po mszy świętej 
będzie zmiana Tajemnic Różańcowych.

4. Obowiązuje porządek wakacyjny mszy świętych.
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 
Ligocka, 11.30 lub 19.00 w sobotę na zmianę Puszyna/Myszowice.

5. Kancelaria parafialna jest już czynna. W czasie wakacyjnym do kancelarii zapraszamy 
po każdej mszy świętej w dni powszednie.
ochronnych. 

6. Bardzo proszę, aby w czasie mszy świętej w okresie letnim ubierać się w godny 
strój (zakryte ramiona i kolana)

7. Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i 
reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br. Przypominam 
o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, 
przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o 
zasadzie dystansowania się wie
tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. 
Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach 
bywają ona lekceważone. Trwajmy też nadal na m
ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc. 

8. Do wieczności odeszła śp. 
Jej dać Panie…. 

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

5 lipiec - XIV

Świętujemy dziś XIV Niedzielę Zwykłą. Kolekta z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na Seminarium Duchowne i Kurię Diecezjalną. 
Dziękujemy mieszkańcom Puszyna za posprzątanie Kościoła. W sobotę 1 sierpnia do 
sprzątania Kościoła zapraszamy mieszkańców Myszowic, Wielkich Łąk i 

We wtorek na mszę świętą wieczorną zaptaszam Róże Różańcowe. Po mszy świętej 
Tajemnic Różańcowych. 

porządek wakacyjny 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 

żeństw popołudniowych. Msze na filiach w niedziele: 8.45 
Ligocka, 11.30 lub 19.00 w sobotę na zmianę Puszyna/Myszowice.
Kancelaria parafialna jest już czynna. W czasie wakacyjnym do kancelarii zapraszamy 
po każdej mszy świętej w dni powszednie. Przychodzimy do kancelarii w maseczkach 

Bardzo proszę, aby w czasie mszy świętej w okresie letnim ubierać się w godny 
strój (zakryte ramiona i kolana). 
Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i 

rtych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br. Przypominam 
o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, 
przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o 
zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie 
tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. 
Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach 
bywają ona lekceważone. Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej 
ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.       
Do wieczności odeszła śp. Irena Kowalska z Korfantowa . Wieczny odpoczynek racz 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

V Niedziela Zwykła 

Świętujemy dziś XIV Niedzielę Zwykłą. Kolekta z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 

Dziękujemy mieszkańcom Puszyna za posprzątanie Kościoła. W sobotę 1 sierpnia do 
sprzątania Kościoła zapraszamy mieszkańców Myszowic, Wielkich Łąk i 

We wtorek na mszę świętą wieczorną zaptaszam Róże Różańcowe. Po mszy świętej 

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 

żeństw popołudniowych. Msze na filiach w niedziele: 8.45 - Kuźnica 
Ligocka, 11.30 lub 19.00 w sobotę na zmianę Puszyna/Myszowice.   
Kancelaria parafialna jest już czynna. W czasie wakacyjnym do kancelarii zapraszamy 

Przychodzimy do kancelarii w maseczkach 

Bardzo proszę, aby w czasie mszy świętej w okresie letnim ubierać się w godny 

Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i 
rtych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br. Przypominam 

o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, 
przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o 

rnych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie 
tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. 
Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach 

odlitwie o ustanie epidemii, za jej 

Wieczny odpoczynek racz 


