
30. 08. 2019 
Niedziela 
 

 XXII Niedziela Zwykła
7.30 - Do Bożej Op. (…) z okazji 60 rocznicy urodzin oraz w int. dzieci i wnuków  
8.45 - (Kuźnica Ligocka) 
10.00 - Do Bożej Op. (…) w int.
11.30 -  (Puszyna)

31. 08. 2020 
Poniedziałek 

6.30 - Za + ojca Edwarda Kołkowskiego w 22 rocznicę śmierci, oraz za ++ dziadków 
Katarzynę i Stefana Kołkowskich  

1. 09. 2020 
Wtorek 

Wspomnienie bł. Bronisławy 
8.00 - W intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i
rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego
18.00 -  W intencji Róż Różańcowych
18.30 - Zmiana Tajemnic Różańcowych

2. 09. 2020 
Środa 

6.30 -  1. Za + ojca Jerzego Straszyńskiego i ++ dziadków
            2. Za + Alfredę Zielińską w 1 rocznicę śmierci

3.09. 2020 
Czwartek 

 Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego. Pierwszy czwartek miesiąca  
15.00 - 18.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 - (Kuźnica Ligocka) 
18.00 -  Za + Ewę Bilik 
19.00 - (szpital) -     

4.09. 2020 
Piątek 

 Pierwszy piątek miesiąca 
6.30 - Do Miłosierdzia Bożego w int czcicieli NSPJ
17.00 - (Puszyna) 
17.00 - (Myszowice)
braci, szwagrów z rodziny Niewiadowskich i Sypień i za + Janusza
18.00 - Za ++ Walerię i Stanisława Szeremeta     

5. 09. 2020 
Sobota 

 Pierwsza sobota miesiąca
7.00 - Za + męża Izydora w 12 rocz. śmierci, za ++ synów Romana i Bogdana
7.30 - Różaniec wynagradzający

8.30 - Odwiedziny chorych
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 -  Za wstawiennictwem NMP i św. Józefa w pewnej intencji 
18.00 - (szpital)    

6. 09. 2020 
Niedziela 

XXII Niedziela Zwykła
7.30 -  Do Bożej Op. (…) w int Doroty i Jana z okazji 30 rocznicy ślubu  
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
8.45 - (Puszyna) -
10.00 -  W int pomordowanych na kresach II Rzeczpospolitej 
11.30 - Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
11.30 - (Myszowice) 
16.00 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
16.30 -  W intencji Filipa z okazji 2  rocznicy urodzin

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
Porządek mszy świętych i nabożeństw

 30 sierpień

Niedziela Zwykła 
Do Bożej Op. (…) z okazji 60 rocznicy urodzin oraz w int. dzieci i wnuków  
(Kuźnica Ligocka) -  W 45 rocznicę ślubu 

Do Bożej Op. (…) w int.  Wojciecha i Magdaleny z okazji 10 rocz.
(Puszyna) -  Za + męża Eryka i ++ rodziców             

Za + ojca Edwarda Kołkowskiego w 22 rocznicę śmierci, oraz za ++ dziadków 
Katarzynę i Stefana Kołkowskich          
Wspomnienie bł. Bronisławy                       

W intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników naszych szkół na 
rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego 

W intencji Róż Różańcowych 
Zmiana Tajemnic Różańcowych 

Za + ojca Jerzego Straszyńskiego i ++ dziadków 
Za + Alfredę Zielińską w 1 rocznicę śmierci        

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego. Pierwszy czwartek miesiąca  
Adoracja Najświętszego Sakramentu 

(Kuźnica Ligocka) - W 83 rocznicę urodzin 
Za + Ewę Bilik - Storożyńską w 1 rocznicę śmierci 

                   
Pierwszy piątek miesiąca  

Do Miłosierdzia Bożego w int czcicieli NSPJ 
(Puszyna) -  
(Myszowice) - Za + męża Stanisława w 3 rocz. śm, za ++ rodziców, siostry, 

braci, szwagrów z rodziny Niewiadowskich i Sypień i za + Janusza
Za ++ Walerię i Stanisława Szeremeta                   

Pierwsza sobota miesiąca       
męża Izydora w 12 rocz. śmierci, za ++ synów Romana i Bogdana

Różaniec wynagradzający 

Odwiedziny chorych 
Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

Za wstawiennictwem NMP i św. Józefa w pewnej intencji 
      

Niedziela Zwykła 
Do Bożej Op. (…) w int Doroty i Jana z okazji 30 rocznicy ślubu  

(Kuźnica Ligocka)  - Z podziękowaniem za zbiory - Dożynki
- Za ++ z rodziny Kownackich    

W int pomordowanych na kresach II Rzeczpospolitej 
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej  
(Myszowice) - Za + męża Zygmunta i ++ z rodziny Rokosz 
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
W intencji Filipa z okazji 2  rocznicy urodzin    

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
Porządek mszy świętych i nabożeństw 

sierpień  - 6 wrzesień 2020 

 

 

Do Bożej Op. (…) z okazji 60 rocznicy urodzin oraz w int. dzieci i wnuków   

i Magdaleny z okazji 10 rocz. ślubu  
                                                            

Za + ojca Edwarda Kołkowskiego w 22 rocznicę śmierci, oraz za ++ dziadków 

pracowników naszych szkół na 

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego. Pierwszy czwartek miesiąca               

Za + męża Stanisława w 3 rocz. śm, za ++ rodziców, siostry, 
braci, szwagrów z rodziny Niewiadowskich i Sypień i za + Janusza 

męża Izydora w 12 rocz. śmierci, za ++ synów Romana i Bogdana 

okazja do spowiedzi świętej 

Za wstawiennictwem NMP i św. Józefa w pewnej intencji  

Do Bożej Op. (…) w int Doroty i Jana z okazji 30 rocznicy ślubu   
Dożynki 

W int pomordowanych na kresach II Rzeczpospolitej  

Za + męża Zygmunta i ++ z rodziny Rokosz  

 



              

1. Dzisiejsza niedziela to XXII zwykła w ciągu roku. W naszej parafii witamy serdecznie 
kleryka Pawła Korsana z Kietrza, który w naszej parafii rozpoczyna miesięczną posługę. 
Życzymy Bożych darów na drodze ku kapłaństwu. 

2. Spotkania przygotowujące dzieci do I komunii świętej będą w poniedziałek o godzinie 
17.00, we wtorek o godzinie 19.00 i w czwartek o godzinie 19.00. 
przed Pierwszą Komunią Świętą będzie w środę 2 września od godziny 17.00. 
Spowiedź dla dzieci komunijnych i ich rodziców będzie w sobotę od godziny 16.00. 

3. We wtorek o godzinie 18.00 będzie msza święta w intencji Róż Różańcowych. Po mszy 
będzie spotkanie formacyjne i zmiana Tajemnic Różańcowych

4. Msza święta na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolneg
godzinie 8.00. Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników naszych szkół.

5. W czwartek od godziny 15.00 do 18.00 zapraszamy na adorację Najświętszego 
Sakramentu z racji pierwszego czwartku. O godzinie 15.00 proszę 
modlitwę koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji nowych powołań. 

6. W piątek będzie msza święta o godzinie 6.30 w int czcicieli NSPJ. Będzie także msza 
świeta wieczorna o godzinie 18.00.

7. W pierwszy czwartek i piątek miesiąca mszę będą spra
8. W piątek 4 września na mszę wieczorną o godzinie 18.00 i spotkanie po mszy zapraszam 

wszystkich kandydatów do bierzmowania z III roku przygotowania, którzy bierzmowanie 
mają 27 września o 15.00. Proszę potraktować spotkanie jako o

9. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej na msze świętą 
o godzinie 7.00. Po mszy będzie różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi.

10. Od godziny 8.30 w pierwszą sobotę miesiąca będą odwiedziny chorych. Proszę zgła
chorych w zakrystii po mszach lub w kancelarii.

11. W sobotę o godzinie 10.30 w kościele odbędzie się zbiórka dla ministrantów. 
12. W niedzielę 6 września o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza święta w int. 

pomordowanych na kresach. O godzinie 11.30 będzie
Świętej.   

13. W tym tygodniu wracamy do zwykłego porządku w liturgii. W soboty msza świeta o 
godzinie 7.00, w niedzielę wraca msza wieczorna o 16.30. Kancelaria czynna we wtorki i 
czwartki od 17.00 do 17.50, w poniedziałki i sro

14. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Green Offoce Ecologic 
organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
odbędzie się w piątek 4 września 2020
3 września w godzinach popołudniowych. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie 
Polskich Misjonarzy, którzy prowadzą swoje misje w najbiedniejszych krajach świata 
min. Zambii, Kamerunie, Kenii oraz Tanzanii. 

15. Do wiecznośći odszedł Tadeusz Gala z Korfantowa. 
Panie…. 

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

30 sierpień - XXI

Dzisiejsza niedziela to XXII zwykła w ciągu roku. W naszej parafii witamy serdecznie 
kleryka Pawła Korsana z Kietrza, który w naszej parafii rozpoczyna miesięczną posługę. 
Życzymy Bożych darów na drodze ku kapłaństwu.  
Spotkania przygotowujące dzieci do I komunii świętej będą w poniedziałek o godzinie 
17.00, we wtorek o godzinie 19.00 i w czwartek o godzinie 19.00. 
przed Pierwszą Komunią Świętą będzie w środę 2 września od godziny 17.00. 

dzieci komunijnych i ich rodziców będzie w sobotę od godziny 16.00. 
We wtorek o godzinie 18.00 będzie msza święta w intencji Róż Różańcowych. Po mszy 
będzie spotkanie formacyjne i zmiana Tajemnic Różańcowych 

Msza święta na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego będzie we wtorek 1 września o 
godzinie 8.00. Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników naszych szkół.
W czwartek od godziny 15.00 do 18.00 zapraszamy na adorację Najświętszego 
Sakramentu z racji pierwszego czwartku. O godzinie 15.00 proszę 
modlitwę koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji nowych powołań. 
W piątek będzie msza święta o godzinie 6.30 w int czcicieli NSPJ. Będzie także msza 
świeta wieczorna o godzinie 18.00. 
W pierwszy czwartek i piątek miesiąca mszę będą sprawowana także na filiach. 
W piątek 4 września na mszę wieczorną o godzinie 18.00 i spotkanie po mszy zapraszam 
wszystkich kandydatów do bierzmowania z III roku przygotowania, którzy bierzmowanie 
mają 27 września o 15.00. Proszę potraktować spotkanie jako obowiązkowe. 
W pierwszą sobotę miesiąca zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej na msze świętą 
o godzinie 7.00. Po mszy będzie różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi.
Od godziny 8.30 w pierwszą sobotę miesiąca będą odwiedziny chorych. Proszę zgła
chorych w zakrystii po mszach lub w kancelarii. 
W sobotę o godzinie 10.30 w kościele odbędzie się zbiórka dla ministrantów. 
W niedzielę 6 września o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza święta w int. 
pomordowanych na kresach. O godzinie 11.30 będzie Uroczystość Pierwszej Komunii 

W tym tygodniu wracamy do zwykłego porządku w liturgii. W soboty msza świeta o 
godzinie 7.00, w niedzielę wraca msza wieczorna o 16.30. Kancelaria czynna we wtorki i 
czwartki od 17.00 do 17.50, w poniedziałki i srody po mszy porannej. 
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Green Offoce Ecologic 
organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
odbędzie się w piątek 4 września 2020. Sprzęt można składać na placu plebanijnym już 
3 września w godzinach popołudniowych. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie 
Polskich Misjonarzy, którzy prowadzą swoje misje w najbiedniejszych krajach świata 
min. Zambii, Kamerunie, Kenii oraz Tanzanii.  

wiecznośći odszedł Tadeusz Gala z Korfantowa. Wieczny odpoczynek racz Mu dać 

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

I Niedziela Zwykła 

 

Dzisiejsza niedziela to XXII zwykła w ciągu roku. W naszej parafii witamy serdecznie 
kleryka Pawła Korsana z Kietrza, który w naszej parafii rozpoczyna miesięczną posługę. 

Spotkania przygotowujące dzieci do I komunii świętej będą w poniedziałek o godzinie 
17.00, we wtorek o godzinie 19.00 i w czwartek o godzinie 19.00. Sprzątanie kościoła 
przed Pierwszą Komunią Świętą będzie w środę 2 września od godziny 17.00. 

dzieci komunijnych i ich rodziców będzie w sobotę od godziny 16.00.  
We wtorek o godzinie 18.00 będzie msza święta w intencji Róż Różańcowych. Po mszy 

o będzie we wtorek 1 września o 
godzinie 8.00. Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników naszych szkół. 
W czwartek od godziny 15.00 do 18.00 zapraszamy na adorację Najświętszego 
Sakramentu z racji pierwszego czwartku. O godzinie 15.00 proszę Róże Różańcowe o 
modlitwę koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji nowych powołań.  
W piątek będzie msza święta o godzinie 6.30 w int czcicieli NSPJ. Będzie także msza 

wowana także na filiach.  
W piątek 4 września na mszę wieczorną o godzinie 18.00 i spotkanie po mszy zapraszam 
wszystkich kandydatów do bierzmowania z III roku przygotowania, którzy bierzmowanie 

bowiązkowe.  
W pierwszą sobotę miesiąca zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej na msze świętą 
o godzinie 7.00. Po mszy będzie różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi. 
Od godziny 8.30 w pierwszą sobotę miesiąca będą odwiedziny chorych. Proszę zgłaszać 

W sobotę o godzinie 10.30 w kościele odbędzie się zbiórka dla ministrantów.  
W niedzielę 6 września o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza święta w int. 

Uroczystość Pierwszej Komunii 

W tym tygodniu wracamy do zwykłego porządku w liturgii. W soboty msza świeta o 
godzinie 7.00, w niedzielę wraca msza wieczorna o 16.30. Kancelaria czynna we wtorki i 

dy po mszy porannej.   
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Green Offoce Ecologic 
organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór sprzętu 

. Sprzęt można składać na placu plebanijnym już 
3 września w godzinach popołudniowych. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie 
Polskich Misjonarzy, którzy prowadzą swoje misje w najbiedniejszych krajach świata 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać 


