
19. 07. 2019 
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:
i parafii. 2. O Boże błogosłąwieństwo w intencji wszystkich kierowców, 
prosząc o w stawiennictwo św. Krzysztofa. 3. O bł. w rodzinach Sosulsk
Chat oraz z okazji urodzin Doroty. 4. 
Adama z okazji 1 rocznicy ślubu. 5. Do Bożej Op. (…) w intencji Beaty z 
okazji 50 rocznicy urodzin. 6. Za ++ z rodziny Ziółkowskich, 
Ludwikowskich Juzwa i Taratuta. 7. Za ++
oraz za ++ z rodziny. 8. Za + Jana Pruchnika w 1 rocznicę śmierci. 9. Za ++ 
Ernesta i Cecylię Raczek 
Eudokię, Annę, Wincentego Buczkowskich oraz ++ Włodzimierza i 
Marcelinę. 11. Roczek: Anastazja Juzwa. 12. Chrzest: Beata Maria Baka           
11.30 -  (Puszyna)

20. 07. 2020 
Poniedziałek 

Wspomnienie bł. Czesława
6.30 - O zdrowie i potrzebne łaski, dziękując za otrzymane dary

21. 07. 2020 
Wtorek 

18.00 -  Do Bożej Op. (…)
Wojciechowskich

22. 07. 2020 
Środa 

Święto św. Marii Magdaleny
6.30 - Za + Zofię Jędrzejewską 

23.07. 2020 
Czwartek 

Święto św. Brygidy 
18.00 -  Za + Stanisława Płaza, za + Stanisława Jacek i za ++  z rodziny

24.07. 2020 
Piątek 

Wspomnienie św. Kingi
18.00 -  Za ++ dziadków Annę i Karola Hrycaj, + Marię i Michała Gulka, za 
++ Franciszkę i Franciszka Buczkowskich

25. 07. 2020 
Sobota 

Święto św. Jakuba Apostoła  
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 -  Za ++ rodziców Jana i Janinę Mortun, + brata Leona, + Marię, oraz + 
męża Zygmunta   
19.00 -  (Puszyna)  

26. 07. 2020 
Niedziela 

Uroczystośc św. Anny 
7.30 -  Za + męża Kazimierza Dobskiego w rocznicę śmierci 
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
10.00 - Za + ojca Floriana w 10 rocznice śmierci, + mamę Jadwigę, + brata 
Józefa, oraz ++ Walerię i Stanisława Szeremeta            
11.30 - (Myszowice) 

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
Porządek mszy świętych i nabożeństw

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. 2. O Boże błogosłąwieństwo w intencji wszystkich kierowców, 
prosząc o w stawiennictwo św. Krzysztofa. 3. O bł. w rodzinach Sosulsk
Chat oraz z okazji urodzin Doroty. 4.  Do Bożej Op. (…) w intencji Pauliny i 
Adama z okazji 1 rocznicy ślubu. 5. Do Bożej Op. (…) w intencji Beaty z 
okazji 50 rocznicy urodzin. 6. Za ++ z 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. 9. Za ++ 
Ernesta i Cecylię Raczek - od sąsiadów. 10. Za ++ Witolda, Stanisława, 
Eudokię, Annę, Wincentego Buczkowskich oraz ++ Włodzimierza i 

Roczek: Anastazja Juzwa. 12. Chrzest: Beata Maria Baka           
(Puszyna) -  Za ++ Barbarę i Piotra                        

Wspomnienie bł. Czesława 
O zdrowie i potrzebne łaski, dziękując za otrzymane dary

Do Bożej Op. (…)  w intencji rodziny Ziętek, Buczkowskich i 
Wojciechowskich   
Święto św. Marii Magdaleny  

Za + Zofię Jędrzejewską - od chrześnicy Zosi  

Święto św. Brygidy - Patronki Europy             
Za + Stanisława Płaza, za + Stanisława Jacek i za ++  z rodziny

Wspomnienie św. Kingi   
Za ++ dziadków Annę i Karola Hrycaj, + Marię i Michała Gulka, za 

++ Franciszkę i Franciszka Buczkowskich 
Święto św. Jakuba Apostoła   

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

Za ++ rodziców Jana i Janinę Mortun, + brata Leona, + Marię, oraz + 
męża Zygmunta    

(Puszyna)  -  Za ++ z rodziny Domańskich i Luscyk 
Uroczystośc św. Anny - głownej patronki Diecezji Opolskiej

Za + męża Kazimierza Dobskiego w rocznicę śmierci 
(Kuźnica Ligocka)  -  Za + Ryszarda Pufka 

Za + ojca Floriana w 10 rocznice śmierci, + mamę Jadwigę, + brata 
Józefa, oraz ++ Walerię i Stanisława Szeremeta            

(Myszowice) - Za + męża Janusza w rocznicę śmierci  

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
Porządek mszy świętych i nabożeństw 

 19 - 26 lipiec 2020 

 

 

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

1. W int wszystkich parafian oraz dobrodziejów kościoła 
i parafii. 2. O Boże błogosłąwieństwo w intencji wszystkich kierowców, 
prosząc o w stawiennictwo św. Krzysztofa. 3. O bł. w rodzinach Sosulskich i 

Do Bożej Op. (…) w intencji Pauliny i 
Adama z okazji 1 rocznicy ślubu. 5. Do Bożej Op. (…) w intencji Beaty z 
okazji 50 rocznicy urodzin. 6. Za ++ z rodziny Ziółkowskich, 

rodziców Marię i Pawła Wencel, 
oraz za ++ z rodziny. 8. Za + Jana Pruchnika w 1 rocznicę śmierci. 9. Za ++ 

od sąsiadów. 10. Za ++ Witolda, Stanisława, 
Eudokię, Annę, Wincentego Buczkowskich oraz ++ Włodzimierza i 

Roczek: Anastazja Juzwa. 12. Chrzest: Beata Maria Baka           
            

O zdrowie i potrzebne łaski, dziękując za otrzymane dary   
w intencji rodziny Ziętek, Buczkowskich i 

Za + Stanisława Płaza, za + Stanisława Jacek i za ++  z rodziny          

Za ++ dziadków Annę i Karola Hrycaj, + Marię i Michała Gulka, za 

okazja do spowiedzi świętej 

Za ++ rodziców Jana i Janinę Mortun, + brata Leona, + Marię, oraz + 

Za ++ z rodziny Domańskich i Luscyk      
głownej patronki Diecezji Opolskiej 

Za + męża Kazimierza Dobskiego w rocznicę śmierci  

Za + ojca Floriana w 10 rocznice śmierci, + mamę Jadwigę, + brata 
Józefa, oraz ++ Walerię i Stanisława Szeremeta             

Za + męża Janusza w rocznicę śmierci   
 



              

 

1. Świętujemy dziś XVI Niedzielę Zwykłą. Kolekta z dzisiejszej niedzieli pozostaje w 

parafii. Przeznaczona będzie na bieżące wydatki w parafii. 

2. We wtorek po mszy świętej wieczornej odbędzie się spotkanie dla tych wszystkich, 

którzy zapisali się na pielgrzymk

3. W dniu 21 lipca (wtorek) od godziny 8.00 w praktyce lekarskiej przy ulicy 3 Maja 

odbędą się badania USG DOPPLER przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG 

tarczycy, USG nerek, płuc, stawów, piersi oraz echo serca. Badania są odpłatne. Cena 

jednego badania to 55 złotych. Bliższe informacje w przychodni.

4. W naszej parafii obowiązuje 

będzie mszy porannych o godzinie 7.00. W niedziele msze w Korfantowie będą 

sprawowane o godzinach 7.30 i 10.00. Nie 

16.30. Nie będzie też nabożeństw popołudniowych. Msze na filiach w niedziele: 

8.45 - Kuźnica Ligocka, 11.30 lub 19.00 w sobotę na zmianę Puszyna/Myszowice.

5. Opolska policja w ostatnim czasie odnotowała wzmożoną aktywność p

dokonujących oszustwa na osobach starszych. Przestępcy podszywają się pod 

policjantów, najczęściej kontaktują się telefonicznie i przedstawiają nieprawdziwe 

historie o zagrożonych pieniądzach na koncie, o kłopotach najbliższych. W trosce o 

bezpieczeństwo policja apeluje o rozwagę i czujność. Pamiętajmy: Policjanci nigdy 

nie proszą o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwonią z takim żądaniem, policja 

nigdy nie prosi o pomoc w schwytaniu przestępców, nie należy przekazywać 

pieniędzy osobom, których

oszukać, natychmiast skontaktujmy się z Policją i z najbliższymi nam osobami. 

 

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

19 lipiec - XVI

dziś XVI Niedzielę Zwykłą. Kolekta z dzisiejszej niedzieli pozostaje w 

parafii. Przeznaczona będzie na bieżące wydatki w parafii.  

We wtorek po mszy świętej wieczornej odbędzie się spotkanie dla tych wszystkich, 

którzy zapisali się na pielgrzymkę do Fatimy 

W dniu 21 lipca (wtorek) od godziny 8.00 w praktyce lekarskiej przy ulicy 3 Maja 

odbędą się badania USG DOPPLER przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG 

tarczycy, USG nerek, płuc, stawów, piersi oraz echo serca. Badania są odpłatne. Cena 

ego badania to 55 złotych. Bliższe informacje w przychodni.

naszej parafii obowiązuje porządek wakacyjny mszy świętych.

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: 

Kuźnica Ligocka, 11.30 lub 19.00 w sobotę na zmianę Puszyna/Myszowice.

Opolska policja w ostatnim czasie odnotowała wzmożoną aktywność p

dokonujących oszustwa na osobach starszych. Przestępcy podszywają się pod 

policjantów, najczęściej kontaktują się telefonicznie i przedstawiają nieprawdziwe 

historie o zagrożonych pieniądzach na koncie, o kłopotach najbliższych. W trosce o 

eczeństwo policja apeluje o rozwagę i czujność. Pamiętajmy: Policjanci nigdy 

nie proszą o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwonią z takim żądaniem, policja 

nigdy nie prosi o pomoc w schwytaniu przestępców, nie należy przekazywać 

pieniędzy osobom, których się nie zna. Kiedy mamy podejrzenia, że ktoś próbuje nas 

oszukać, natychmiast skontaktujmy się z Policją i z najbliższymi nam osobami. 

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

I Niedziela Zwykła 

dziś XVI Niedzielę Zwykłą. Kolekta z dzisiejszej niedzieli pozostaje w 

We wtorek po mszy świętej wieczornej odbędzie się spotkanie dla tych wszystkich, 

W dniu 21 lipca (wtorek) od godziny 8.00 w praktyce lekarskiej przy ulicy 3 Maja 

odbędą się badania USG DOPPLER przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG 

tarczycy, USG nerek, płuc, stawów, piersi oraz echo serca. Badania są odpłatne. Cena 

ego badania to 55 złotych. Bliższe informacje w przychodni. 

porządek wakacyjny mszy świętych. W soboty nie 

będzie mszy porannych o godzinie 7.00. W niedziele msze w Korfantowie będą 

będzie mszy wieczornej o godzinie 

16.30. Nie będzie też nabożeństw popołudniowych. Msze na filiach w niedziele: 

Kuźnica Ligocka, 11.30 lub 19.00 w sobotę na zmianę Puszyna/Myszowice.  

Opolska policja w ostatnim czasie odnotowała wzmożoną aktywność przestępców 

dokonujących oszustwa na osobach starszych. Przestępcy podszywają się pod 

policjantów, najczęściej kontaktują się telefonicznie i przedstawiają nieprawdziwe 

historie o zagrożonych pieniądzach na koncie, o kłopotach najbliższych. W trosce o 

eczeństwo policja apeluje o rozwagę i czujność. Pamiętajmy: Policjanci nigdy 

nie proszą o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwonią z takim żądaniem, policja 

nigdy nie prosi o pomoc w schwytaniu przestępców, nie należy przekazywać 

się nie zna. Kiedy mamy podejrzenia, że ktoś próbuje nas 

oszukać, natychmiast skontaktujmy się z Policją i z najbliższymi nam osobami.  


