
12. 07. 2019 
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

13. 07. 2020 
Poniedziałek 

Wspomnienie św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
6.30 - O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla wnuków, córek, zięciów 
w rodzinie Sinkowskich

14. 07. 2020 
Wtorek 

18.00  - W intencji mieszkańców Korfantowa 

15. 07. 2020 
Środa 

 Wspomnienie św. Bonawentury
6.30 -  Za + Zofię Jędrzejewską 

16.07. 2020 
Czwartek 

Wspomnienie NMP z Góry Karmel  
18.00 - Za ++ rodziców Zofię i Stanisława Kłonowskich, oraz za ++ Jadwigę 
i Floriana Bober 

17.07. 2020 
Piątek 

18.00 -  Za ++ rodziców Annę i Waleriana Ibrom, siostrę Magdalenę i wnuka 
Franciszka i ++ z pokrewieństwa

18. 07. 2020 
Sobota 

17.00 - Adoracja 

18.00 - Za ++ Bronisława i Jadwigę Magdij, za ++ Jadwigę Nakonieczną i 
++ dziadków z obu stron
19.00 - (Myszowice) 
brata Kazimierza i siostrę Zofię 
19.00 - Nauka przedchrzcielna  

19. 07. 2020 
Niedziela 

XVI Niedziela Zwykła
7.30 -  W intencji Hani i Sary z okazji urodzin i w intencji rodziców
8.45 - (Kuźnica Ligocka) 
10.00 -  Zbiorowa:
2. O Boże błogosłąwieństwo w intencji wszystkich kierowców, prosząc o w 
stawiennictwo św. Krzysztofa. 3.
urodzin Doroty. 4. 
ślubu. 5. Do Bożej Op. (…) w intencji Beaty z okazji 50 rocznicy urodzin. 
rodziny Ziółkowskich, Ludwikowskich Juzwa i Taratuta. 
Pawła Wencel, oraz za ++ z 
++ Ernesta i Cecylię Raczek 
Annę, Wincentego Buczkowskich oraz
Anastazja Juzwa. 12
11.30 -  (Puszyna)

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
Porządek mszy świętych i nabożeństw

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
Wspomnienie św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla wnuków, córek, zięciów 
w rodzinie Sinkowskich   

W intencji mieszkańców Korfantowa - msza ślubowana 

Wspomnienie św. Bonawentury  
Za + Zofię Jędrzejewską - od brata Stanisława 

Wspomnienie NMP z Góry Karmel             
Za ++ rodziców Zofię i Stanisława Kłonowskich, oraz za ++ Jadwigę 

i Floriana Bober       
Za ++ rodziców Annę i Waleriana Ibrom, siostrę Magdalenę i wnuka 

Franciszka i ++ z pokrewieństwa    

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

Za ++ Bronisława i Jadwigę Magdij, za ++ Jadwigę Nakonieczną i 
++ dziadków z obu stron 

(Myszowice) - Za ++ rodziców Antoninę i Franciszka Hamadyk, 
brata Kazimierza i siostrę Zofię  

Nauka przedchrzcielna     
Niedziela Zwykła 

W intencji Hani i Sary z okazji urodzin i w intencji rodziców
(Kuźnica Ligocka) - Za + Marię Gorke w 1 rocznicę śmierci 

Zbiorowa: 1. W int wszystkich parafian oraz dobrodziejów kościoła i parafii. 
O Boże błogosłąwieństwo w intencji wszystkich kierowców, prosząc o w 

stawiennictwo św. Krzysztofa. 3. O bł. w rodzinach Sosulskich i Chat oraz z okazji 
.  Do Bożej Op. (…) w intencji Pauliny i Adama z okazji 1 rocznicy 

. Do Bożej Op. (…) w intencji Beaty z okazji 50 rocznicy urodzin. 
rodziny Ziółkowskich, Ludwikowskich Juzwa i Taratuta. 7. Za ++ rodziców Marię i 
Pawła Wencel, oraz za ++ z rodziny. 8. Za + Jana Pruchnika w 1 rocznicę śmierci. 
++ Ernesta i Cecylię Raczek - od sąsiadów. 10. Za ++ Witolda, Stanisława, Eudokię, 
Annę, Wincentego Buczkowskich oraz ++ Włodzimierza i Marcelinę. 11. Roczek: 
Anastazja Juzwa. 12. Chrzest: Beata Maria Baka            

(Puszyna) -  Za ++ Barbarę i Piotra                        

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
Porządek mszy świętych i nabożeństw 

 12 - 19 lipiec 2020 

 

 

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                                            
Wspomnienie św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta  

O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla wnuków, córek, zięciów 

msza ślubowana       

Za ++ rodziców Zofię i Stanisława Kłonowskich, oraz za ++ Jadwigę 

Za ++ rodziców Annę i Waleriana Ibrom, siostrę Magdalenę i wnuka 

okazja do spowiedzi świętej 
Za ++ Bronisława i Jadwigę Magdij, za ++ Jadwigę Nakonieczną i 

Za ++ rodziców Antoninę i Franciszka Hamadyk, 

W intencji Hani i Sary z okazji urodzin i w intencji rodziców 
Za + Marię Gorke w 1 rocznicę śmierci  

parafian oraz dobrodziejów kościoła i parafii. 
O Boże błogosłąwieństwo w intencji wszystkich kierowców, prosząc o w 

O bł. w rodzinach Sosulskich i Chat oraz z okazji 
Do Bożej Op. (…) w intencji Pauliny i Adama z okazji 1 rocznicy 

. Do Bożej Op. (…) w intencji Beaty z okazji 50 rocznicy urodzin. 6. Za ++ z 
. Za ++ rodziców Marię i 

. Za + Jana Pruchnika w 1 rocznicę śmierci. 9. Za 
. Za ++ Witolda, Stanisława, Eudokię, 

++ Włodzimierza i Marcelinę. 11. Roczek: 

            
 



              

 

1. Świętujemy dziś XV Niedzielę Zwykłą. 

2. W poniedziałek na godzinę 17.30 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. Przynosimy 

ze sobą świece.  

3. Zachęcamy do uczestnictwa we mszach swiętych w dni powszednie. We wtorek o 

17.30 przed mszą wieczorną odmawiany jest w naszej swiatyni różaniec. Zachęcamy 

do wspolnej modlitwy.  

4. W sobotę o godzinie 19.00 w kancelarii parafialnej odbędzie się nauka 

przedchrzcielna. 

5. W przyszłą niedzielę o godzinie 10.00 sprawowana będzie msza święta zbiorowa i 

udzielony będzie Sakrament Chrztu Świętego. Natomiast radni parafialni będą zbierać 

ofiary na remont dachu kościoła. Proszę radnych o wpisanie się na wybraną godzinę. 

6. Również w przyszłą niedzielę o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza święta w 

intencji kierowców z okazji wspomnienia św. Krzysztofa. Po tej mszy będzie 

błogosławieństwo pojazdów i kierowców. 

7. 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.

8. W czasie wakacyjnym do kancelarii zapraszamy po każdej mszy świętej w dni 

powszednie. Przychodzimy do kancelarii w maseczkach ochronnych.

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

strój (zakryte ramiona i kolana)

 

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia 

12 lipiec - XV

V Niedzielę Zwykłą.  

W poniedziałek na godzinę 17.30 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. Przynosimy 

Zachęcamy do uczestnictwa we mszach swiętych w dni powszednie. We wtorek o 

17.30 przed mszą wieczorną odmawiany jest w naszej swiatyni różaniec. Zachęcamy 

W sobotę o godzinie 19.00 w kancelarii parafialnej odbędzie się nauka 

W przyszłą niedzielę o godzinie 10.00 sprawowana będzie msza święta zbiorowa i 

udzielony będzie Sakrament Chrztu Świętego. Natomiast radni parafialni będą zbierać 

ofiary na remont dachu kościoła. Proszę radnych o wpisanie się na wybraną godzinę. 

Również w przyszłą niedzielę o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza święta w 

intencji kierowców z okazji wspomnienia św. Krzysztofa. Po tej mszy będzie 

błogosławieństwo pojazdów i kierowców.  

porządek wakacyjny mszy świętych. W soboty nie będzi

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 

19.00 w sobotę na zmianę Puszyna/Myszowice.

W czasie wakacyjnym do kancelarii zapraszamy po każdej mszy świętej w dni 

powszednie. Przychodzimy do kancelarii w maseczkach ochronnych.

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

strój (zakryte ramiona i kolana). 

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

V Niedziela Zwykła 

W poniedziałek na godzinę 17.30 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. Przynosimy 

Zachęcamy do uczestnictwa we mszach swiętych w dni powszednie. We wtorek o 

17.30 przed mszą wieczorną odmawiany jest w naszej swiatyni różaniec. Zachęcamy 

W sobotę o godzinie 19.00 w kancelarii parafialnej odbędzie się nauka 

W przyszłą niedzielę o godzinie 10.00 sprawowana będzie msza święta zbiorowa i 

udzielony będzie Sakrament Chrztu Świętego. Natomiast radni parafialni będą zbierać 

ofiary na remont dachu kościoła. Proszę radnych o wpisanie się na wybraną godzinę.  

Również w przyszłą niedzielę o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza święta w 

intencji kierowców z okazji wspomnienia św. Krzysztofa. Po tej mszy będzie 

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 

19.00 w sobotę na zmianę Puszyna/Myszowice.   

W czasie wakacyjnym do kancelarii zapraszamy po każdej mszy świętej w dni 

powszednie. Przychodzimy do kancelarii w maseczkach ochronnych. 

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


