
26. 07. 2019 
Niedziela 
 

Uroczystość św. Anny 
7.30 -  Za + męża Kazimierza Dobskiego w rocznicę śmierci 

8.45 - (Kuźnica Ligocka)
10.00 - 1.  Za + ojca Floriana w 10 rocznice śmierci, + mamę Jadwigę, + 

brata Józefa, oraz ++ Walerię i Stanisława Szeremeta

              2. Do Bożej Op.(…) w int. Michała z okazji 15 rocznicy urodzin

11.30 - (Myszowice) 
27. 07. 2020 
Poniedziałek 

 Wspomnienie św. Joachima 
6.30 -  Za + męża Leona oraz córkę Annę Bednarczyk

28. 07. 2020 
Wtorek 

18.00  -  Za + Franciszka Neudek w 1 rocznicę śmierci 

29. 07. 2020 
Środa 

 Wspomnienie św. Marty. Adoracja Najświętszego Sakramentu  
6.30 -  Do Bożej Op. (…)

17.45 - Zakończenie 

30.07. 2020 
Czwartek 

18.00 -  Za ++ z rodziny Lakwa, Ulman i Kubis 

31.07. 2020 
Piątek 

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli 
18.00 - Za + męża Romana Ludwikowskiego, rodziców Stanisławę i 

Aleksandra i za ++ z rodzeństwa i za ++ chrzestnych

1. 08. 2020 
Sobota 

 Wspomnienie św. Alfonsa Liguoriego
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 -  O zdrowie i bł. Boże w rodzinach Perełka, Kubiesa, Kędziora, 

Rosiński 

19.00 - (Myszowice) 
innych używek  

2. 08. 2020 
Niedziela 

XVIII Niedziela Zwykła
7.30 -  Za + babcię Władysławę Firsowicz w 7 rocznicę śmierci 

8.45 - (Kuźnica Ligocka) 
10.00 -  Za ++ Jana i Stefanię Szkolnych, + Kazimierza Szkolnego, + Teklę 

Kruk i ++ dziadków

11.30 -  (Puszyna)
Sołotwińskich    
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Uroczystość św. Anny - Głównej 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 

2. Do Bożej Op.(…) w int. Michała z okazji 15 rocznicy urodzin

(Myszowice) - Za + męża Janusza w rocznicę śmierci  

Wspomnienie św. Joachima - Ojca NMP 
Za + męża Leona oraz córkę Annę Bednarczyk  

Za + Franciszka Neudek w 1 rocznicę śmierci 

Wspomnienie św. Marty. Adoracja Najświętszego Sakramentu  
Do Bożej Op. (…)  w intencji Michała i Aleksandry z okazji urodzin 

Zakończenie adoracji - Koronka do Miłosierdzia Bożego

Za ++ z rodziny Lakwa, Ulman i Kubis                

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli    
Za + męża Romana Ludwikowskiego, rodziców Stanisławę i 

Aleksandra i za ++ z rodzeństwa i za ++ chrzestnych  
Wspomnienie św. Alfonsa Liguoriego   

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

O zdrowie i bł. Boże w rodzinach Perełka, Kubiesa, Kędziora, 

(Myszowice) -  W intencji wszystkich uzależnionych od alkoholu i 

     
XVIII Niedziela Zwykła 

Za + babcię Władysławę Firsowicz w 7 rocznicę śmierci 

(Kuźnica Ligocka) -  Za + Józefa Szrot  

Za ++ Jana i Stefanię Szkolnych, + Kazimierza Szkolnego, + Teklę 

Kruk i ++ dziadków 

(Puszyna) -   O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie 
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Głównej Patronki Diecezji Opolskiej 
Za + męża Kazimierza Dobskiego w rocznicę śmierci  

Za + ojca Floriana w 10 rocznice śmierci, + mamę Jadwigę, + 

2. Do Bożej Op.(…) w int. Michała z okazji 15 rocznicy urodzin           

Za + męża Janusza w rocznicę śmierci                             

  
Za + Franciszka Neudek w 1 rocznicę śmierci         

Wspomnienie św. Marty. Adoracja Najświętszego Sakramentu             
w intencji Michała i Aleksandry z okazji urodzin      

Koronka do Miłosierdzia Bożego   
      

Za + męża Romana Ludwikowskiego, rodziców Stanisławę i 

okazja do spowiedzi świętej 

O zdrowie i bł. Boże w rodzinach Perełka, Kubiesa, Kędziora, 

W intencji wszystkich uzależnionych od alkoholu i 

Za + babcię Władysławę Firsowicz w 7 rocznicę śmierci  

Za ++ Jana i Stefanię Szkolnych, + Kazimierza Szkolnego, + Teklę 

O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie 

 



              

 

1. Obchodzimy dzisiaj Uroczystość

2. W ubiegłą niedzielę radni parafialni zebrali 6143 zł na remont dachu naszego kościoła. 

Serdecznie dziękuję również tym, którzy wpłacają ofiary na konto remontowe. 

3. W środę 29 lipca w naszym kościele będzie całodzienna adoracja Najświętszego 

Sakramentu. Proszę o podjęcie adoracji wg planu

ubiegłotygodniowej gazetce. Plan wywieszony jest również przy wyjściu z Kościoła i 

w gablotce. Proszę aby adoracja przebiegała w ciszy i na roz

Pismo swięte będzie wyłozone na ławkac

proszę o modlitwę różańcową w intencji parafii. Wszystkich bardzo serdecznie 

zachęcam do adoracji. 
4. Bardzo proszę, aby w czasie mszy świętej w okresie letnim ubierać się w godny 

strój (zakryte ramiona i kolana)
5. W przyszłą niedzielę 2 sierpnia w naszej parafii będzie gościł ks. Marcin Jaśkowski, 

nowowyświęcony kapłan naszej diecezji. Po mszach świętych będzie udzielał 

błogosławieństwa prymicyjnego. Za składane z okazji błogosławieństwa ofiary dla 

niego serdecznie dziękujemy.  

6. Zwolniło się kilka miejsc na pilgrzymkę do Fatimy w terminie od 15 do 22 

października. Chętnych proszę o zgłaszanie do zakrystii lub kancelarii. 

7. Do wiecznoći odszedł śp. Ryszard Junka z Włostowy. 

dać Panie… 
 

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

26 lipiec- Uroczystość św. Anny

Obchodzimy dzisiaj Uroczystość św. Anny - głównej Patronki naszej diecezji. 

W ubiegłą niedzielę radni parafialni zebrali 6143 zł na remont dachu naszego kościoła. 

Serdecznie dziękuję również tym, którzy wpłacają ofiary na konto remontowe. 

W środę 29 lipca w naszym kościele będzie całodzienna adoracja Najświętszego 

Proszę o podjęcie adoracji wg planu 

ubiegłotygodniowej gazetce. Plan wywieszony jest również przy wyjściu z Kościoła i 

w gablotce. Proszę aby adoracja przebiegała w ciszy i na rozw

Pismo swięte będzie wyłozone na ławkach. Wyjątkiem będą Róże Różańcowe, które 

proszę o modlitwę różańcową w intencji parafii. Wszystkich bardzo serdecznie 

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

niedzielę 2 sierpnia w naszej parafii będzie gościł ks. Marcin Jaśkowski, 

nowowyświęcony kapłan naszej diecezji. Po mszach świętych będzie udzielał 

błogosławieństwa prymicyjnego. Za składane z okazji błogosławieństwa ofiary dla 

jemy.   
Zwolniło się kilka miejsc na pilgrzymkę do Fatimy w terminie od 15 do 22 

października. Chętnych proszę o zgłaszanie do zakrystii lub kancelarii. 

Do wiecznoći odszedł śp. Ryszard Junka z Włostowy. Wieczny odpoczynek racz Mu 
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Uroczystość św. Anny 

głównej Patronki naszej diecezji.  

W ubiegłą niedzielę radni parafialni zebrali 6143 zł na remont dachu naszego kościoła. 

Serdecznie dziękuję również tym, którzy wpłacają ofiary na konto remontowe.  

W środę 29 lipca w naszym kościele będzie całodzienna adoracja Najświętszego 

 zamieszczonego w 

ubiegłotygodniowej gazetce. Plan wywieszony jest również przy wyjściu z Kościoła i 

ważaniu Bożego Słowa. 

Wyjątkiem będą Róże Różańcowe, które 

proszę o modlitwę różańcową w intencji parafii. Wszystkich bardzo serdecznie 

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

niedzielę 2 sierpnia w naszej parafii będzie gościł ks. Marcin Jaśkowski, 

nowowyświęcony kapłan naszej diecezji. Po mszach świętych będzie udzielał 

błogosławieństwa prymicyjnego. Za składane z okazji błogosławieństwa ofiary dla 

Zwolniło się kilka miejsc na pilgrzymkę do Fatimy w terminie od 15 do 22 

października. Chętnych proszę o zgłaszanie do zakrystii lub kancelarii.  
Wieczny odpoczynek racz Mu 


