
2. 08. 2019 
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    

3. 08. 2020 
Poniedziałek 

6.30 - Za + Zofię Jędrzejewską 
    

4. 08. 2020 
Wtorek 

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya
18.00 -  W intencji Róż Różańcowych
18.30 - Zmiana Tajemnic Różańcowych   

5. 08. 2020 
Środa 

6.30 - O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Sowińskich  
  

6.08. 2020 
Czwartek 

 Święto Przemienienia Pańskiego
18.00 - Za ++ Annę, Władysława

7.08. 2020 
Piątek 

18.00 - Do Bożego Miłosierdzia w intencji czcicieli NSPJ   
   

8. 08. 2020 
Sobota 

 Wspomnienie św. Dominika 
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 -  Za ++ Wierę i Józefa Pabian, Halinę i Józefa Faron    
19.00 -  (Puszyna)  

9. 08. 2020 
Niedziela 

XIX Niedziela Zwykła
7.30 -  Za + męża, ++ rodziców i ++ z rodziny Gacka
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
10.00 - Do Bożej Op.(…) w intencji  Doroty z okazji 50 rocznicy urodzin 
oraz o błogosławieństwo w rodzinie           
11.30 - (Myszowice) 

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
Porządek mszy świętych i nabożeństw

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 
                                  

Za + Zofię Jędrzejewską - od bratowej z rodziną 

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya        
W intencji Róż Różańcowych 
Zmiana Tajemnic Różańcowych    

O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Sowińskich  

Święto Przemienienia Pańskiego 
Za ++ Annę, Władysława i Mieczysława Buszyńskich  

Do Bożego Miłosierdzia w intencji czcicieli NSPJ   

Wspomnienie św. Dominika    
Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

Za ++ Wierę i Józefa Pabian, Halinę i Józefa Faron    
(Puszyna)  -             

Niedziela Zwykła 
Za + męża, ++ rodziców i ++ z rodziny Gacka 
(Kuźnica Ligocka)  -  W 80 rocznicę urodzin 

Do Bożej Op.(…) w intencji  Doroty z okazji 50 rocznicy urodzin 
oraz o błogosławieństwo w rodzinie            

(Myszowice) -  Za ++ rodziców i rodzeństwo     

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
Porządek mszy świętych i nabożeństw 

 2 - 9 sierpień 2020 

 

 

Za + babcię Władysławę Firsowicz w 7 rocznicę śmierci  

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

O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie 

od bratowej z rodziną      

O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Sowińskich                 

i Mieczysława Buszyńskich   

Do Bożego Miłosierdzia w intencji czcicieli NSPJ        

okazja do spowiedzi świętej 

Za ++ Wierę i Józefa Pabian, Halinę i Józefa Faron     

Do Bożej Op.(…) w intencji  Doroty z okazji 50 rocznicy urodzin 

       
 

 

 

 



              

1. Świętujemy dziś XVIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na 
Kurię i Seminarium Duchowne. W naszej parafii gości ks. Marcin Jaśkowski, 
nowowyświęcony kapłan naszej diecezji. Pochodzi z Raciborza. Po mszach świętych 
będzie udzielał błogos
błogosławieństwa ofiary dla niego serdecznie dziękujemy.  

2. W dzisiejszą niedzielę możemy zyskać odpust Porcjunkuli. Aby uzyskać odpust 
zupełny Porcjunkuli należy: pobożnie nawiedzić kościół, odmówić w nim Modli
Pańską oraz Wyznanie Wiary, przystąpić do spowiedzi świętej, przyjąć Komunię 
świętą, pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, wykluczyć przywiązanie do 
jakiegokolwiek grzechu. 

3. Dziękuję za posprzątanie kościoła mieszkańcom Myszowic, Niesiebędowic i Wiel
Łąk. Kolejne sprzątanie będzie przed pierwszą komunią świętą i zapraszam na nie 
rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Sprzątanie będzie także przed bierzmowaniem 
26 września i na nie zapraszam rodziców kandydatów do bierzmowania. 

4. We wtorek o godzinie 
Różańcowych. Po mszy będzie spotkanie formacyjne dla Róż Różańcowych i zmiana 
tajemnic.  

5. W czwartek obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Zachęcam w tym dniu do 
uczestnictwa we mszy świętej. Jest to t
godziny 15.00 będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na godzinę 15.00 
zapraszam Róże Różańcowe z Korfantowa i z Filii. Proszę o godzinie 15.00 pomodlić 
się Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

6. W piątek msza o godzinie
pierwszego piatku miesiąca. Zachęcam bardzo gorąco do spowiedzi 
pierwszopiątkowej.  

7. Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i 
reżimów. Przypominam o obowiązku za
uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i 
przychodzącym do kancelarii parafialnej
wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale 
także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego.
  

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

2 sierpień - XVIII Niedziela Zwykła

Świętujemy dziś XVIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na 
Kurię i Seminarium Duchowne. W naszej parafii gości ks. Marcin Jaśkowski, 
nowowyświęcony kapłan naszej diecezji. Pochodzi z Raciborza. Po mszach świętych 
będzie udzielał błogosławieństwa prymicyjnego. Za składane z okazji 
błogosławieństwa ofiary dla niego serdecznie dziękujemy.   
W dzisiejszą niedzielę możemy zyskać odpust Porcjunkuli. Aby uzyskać odpust 
zupełny Porcjunkuli należy: pobożnie nawiedzić kościół, odmówić w nim Modli
Pańską oraz Wyznanie Wiary, przystąpić do spowiedzi świętej, przyjąć Komunię 
świętą, pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, wykluczyć przywiązanie do 

 

Dziękuję za posprzątanie kościoła mieszkańcom Myszowic, Niesiebędowic i Wiel
Łąk. Kolejne sprzątanie będzie przed pierwszą komunią świętą i zapraszam na nie 
rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Sprzątanie będzie także przed bierzmowaniem 
26 września i na nie zapraszam rodziców kandydatów do bierzmowania. 
We wtorek o godzinie 18.00 będzie sprawowana msza święta w intencji Róż 
Różańcowych. Po mszy będzie spotkanie formacyjne dla Róż Różańcowych i zmiana 

W czwartek obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Zachęcam w tym dniu do 
uczestnictwa we mszy świętej. Jest to też pierwszy czwartek miesiąca, zatem od 
godziny 15.00 będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na godzinę 15.00 
zapraszam Róże Różańcowe z Korfantowa i z Filii. Proszę o godzinie 15.00 pomodlić 
się Koronką do Miłosierdzia Bożego.  
W piątek msza o godzinie 18.00 będzie sprawowana w intencji czcicieli NSPJ z racji 
pierwszego piatku miesiąca. Zachęcam bardzo gorąco do spowiedzi 

Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i 
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 

że jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. 

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

XVIII Niedziela Zwykła 

 

Świętujemy dziś XVIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na 
Kurię i Seminarium Duchowne. W naszej parafii gości ks. Marcin Jaśkowski, 
nowowyświęcony kapłan naszej diecezji. Pochodzi z Raciborza. Po mszach świętych 

ławieństwa prymicyjnego. Za składane z okazji 

W dzisiejszą niedzielę możemy zyskać odpust Porcjunkuli. Aby uzyskać odpust 
zupełny Porcjunkuli należy: pobożnie nawiedzić kościół, odmówić w nim Modlitwę 
Pańską oraz Wyznanie Wiary, przystąpić do spowiedzi świętej, przyjąć Komunię 
świętą, pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, wykluczyć przywiązanie do 

Dziękuję za posprzątanie kościoła mieszkańcom Myszowic, Niesiebędowic i Wielkich 
Łąk. Kolejne sprzątanie będzie przed pierwszą komunią świętą i zapraszam na nie 
rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Sprzątanie będzie także przed bierzmowaniem 
26 września i na nie zapraszam rodziców kandydatów do bierzmowania.  

18.00 będzie sprawowana msza święta w intencji Róż 
Różańcowych. Po mszy będzie spotkanie formacyjne dla Róż Różańcowych i zmiana 

W czwartek obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Zachęcam w tym dniu do 
eż pierwszy czwartek miesiąca, zatem od 

godziny 15.00 będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na godzinę 15.00 
zapraszam Róże Różańcowe z Korfantowa i z Filii. Proszę o godzinie 15.00 pomodlić 

18.00 będzie sprawowana w intencji czcicieli NSPJ z racji 
pierwszego piatku miesiąca. Zachęcam bardzo gorąco do spowiedzi 

Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i 
słaniania ust i nosa wiernym 

uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i 
oraz o zasadzie dystansowania się 

wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale 


