
6. 09. 2019 
Niedziela 
 

 XXIII 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

7. 09. 2020 
Poniedziałek 

6.30 - 1. Za ++ rodziców, brata i ++ dziadków i ++ z rodziny Sosna
           2.  Za + Edwarda Kozakiewicza, ++ Bronisławę i Stanisława Podstawka i 
++ z rodziny   
18.00 -            

8. 09. 2020 
Wtorek 

Święto Narodzenia NMP
18.00 -  1. Za + męża Józefa Bednarskiego w 15 rocznicę śmierci
               2. Za ++ z rodziny Andryiszyn i Szkudlarski

9. 09. 2020 
Środa 

6.30 - 1. Za + Szymona Paszkowskiego w 1 rocznicę śmierci
           2.  Za ++ rodziców chrzestnych Halinę i Marcina     

10.09. 2020 
Czwartek 

18.00 - 1. Za + Leokadię Babińską, za ++ 
Harłamów 
              2. Do Bożej Op. (…) w int.  dzieci i wnuków o Boże bł. i potrzebne łaski  
19.00 - (szpital)        

11.09. 2020 
Piątek 

18.00 -   1.  Za + ojca Kazimierza Dobskiego
                2.  Do Bożej Op. (…) w intencji  dzieci i wnuków

12. 09. 2020 
Sobota 

 Wspomnienie Najświętszego Imienia NMP
7.00 - Za + Helenę Nasienniak 
16.00 - Msza w Kuropasie 
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 - Za + męża Władysława i ++ rodziców z obu stron i ++ z rodziny  
18.00 - (szpital)         

13. 09. 2020 
Niedziela 

XXIV Niedziela Zwykła
7.30 -  Za ++ Janinę i 
8.45 - (Kuźnica Ligocka) 
8.45 - (Puszyna)  
10.00 - Z podziękowaniem za tegoroczne zbiory 
11.30 -  (Myszowice)
Bogusławy i Jerzego w 30 rocznicę ślubu
16.30 -  Do Bożej Op. (…) w intencji  Elżbiety i Zbigniewa z okazji 35 rocznicy 
ślubu oraz w intencji dzieci i wnuków  
17.30 - Nabożeństwo fatimskie. 

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie
Porządek mszy świętych i nabożeństw

Niedziela Zwykła 
Do Bożej Op. (…) w int Doroty i Jana z okazji 30 rocznicy ślubu  
(Kuźnica Ligocka)  - Z podziękowaniem za zbiory 
(Puszyna) - 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    
Za ++ rodziców, brata i ++ dziadków i ++ z rodziny Sosna
Za + Edwarda Kozakiewicza, ++ Bronisławę i Stanisława Podstawka i 

Święto Narodzenia NMP                        
Za + męża Józefa Bednarskiego w 15 rocznicę śmierci
Za ++ z rodziny Andryiszyn i Szkudlarski  

Za + Szymona Paszkowskiego w 1 rocznicę śmierci
Za ++ rodziców chrzestnych Halinę i Marcina     

Za + Leokadię Babińską, za ++ z rodziny Babińskich, Bednarczyk i 

Do Bożej Op. (…) w int.  dzieci i wnuków o Boże bł. i potrzebne łaski  
                            

Za + ojca Kazimierza Dobskiego 
Do Bożej Op. (…) w intencji  dzieci i wnuków

Wspomnienie Najświętszego Imienia NMP        
Za + Helenę Nasienniak - od sąsiadki Małgorzaty 

Msza w Kuropasie - rocznica poświęcenia Krzyża
Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

Za + męża Władysława i ++ rodziców z obu stron i ++ z rodziny  
(szpital)                       

Niedziela Zwykła 
Za ++ Janinę i Zygminta Józak, Annę i Franciszka Smakuła i ++ z rodziny
(Kuźnica Ligocka) -  Za ++ Józefa i Paulinę Dziony 
(Puszyna)  - W intencji mieszkańców Puszyny - Odpustowa

Z podziękowaniem za tegoroczne zbiory - Dożynki parafialne
(Myszowice) - O zdrowie i Boże błogosłąwieństwo w rodzinie 

Bogusławy i Jerzego w 30 rocznicę ślubu 
Do Bożej Op. (…) w intencji  Elżbiety i Zbigniewa z okazji 35 rocznicy 

ślubu oraz w intencji dzieci i wnuków   
Nabożeństwo fatimskie.   

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
Porządek mszy świętych i nabożeństw 

6  -  13 wrzesień 2020 

 

 

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

W int pomordowanych na kresach II Rzeczpospolitej  

Za + męża Zygmunta i ++ z rodziny Rokosz  
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

Za ++ rodziców, brata i ++ dziadków i ++ z rodziny Sosna 
Za + Edwarda Kozakiewicza, ++ Bronisławę i Stanisława Podstawka i 

Za + męża Józefa Bednarskiego w 15 rocznicę śmierci 

Za + Szymona Paszkowskiego w 1 rocznicę śmierci 
Za ++ rodziców chrzestnych Halinę i Marcina               

z rodziny Babińskich, Bednarczyk i 

Do Bożej Op. (…) w int.  dzieci i wnuków o Boże bł. i potrzebne łaski   

Do Bożej Op. (…) w intencji  dzieci i wnuków                    

 
rocznica poświęcenia Krzyża 

okazja do spowiedzi świętej 

Za + męża Władysława i ++ rodziców z obu stron i ++ z rodziny   

Zygminta Józak, Annę i Franciszka Smakuła i ++ z rodziny   
Za ++ Józefa i Paulinę Dziony  

Odpustowa 
Dożynki parafialne   

O zdrowie i Boże błogosłąwieństwo w rodzinie 

Do Bożej Op. (…) w intencji  Elżbiety i Zbigniewa z okazji 35 rocznicy 



              

1. Dzisiejsza niedziela to XXII
uroczystość I Komunii Świętej. Dzieci komunijne i rodziców polecam modlitwie całej 
parafii. Na msze święte w ramach tzw. Białego tygodnia dzieci komunjne i rodziców 
zapraszam w poniedziałek, wtorek, czwarte
dziękuję za posprzątanie kościoła i dar serca dla naszego kościoła. 

2. Kolejne sprzątanie będzie w sobotę 26 września. Do sprzątania zapraszam rodziców 
tegorocznnej młodzieży przyjmującej Sakrament bierzmowania. 

3. Kolekta z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Kurię diecezjalną i Seminarium 
Duchowne. Za tydzień przed kośc
Teologiczny w Opolu.  

4. We wtorek na mszę wieczorną i spotkanie po mszy świętej zapraszam uczniów klas 
VI, którzy rozpoczynają pierwszy rok przygotowania do bierzmowania. 

5. We wtorek obchodzimy święto Narodzenia NMP. Na mszę świętą zaprasza rolników. 
Po mszy będzie błogosłąwieństw

6. W piątek na mszę wieczorną i spotkanie po mszy zapraszam kandydatów do 
bierzmowania, którzy mają bierzmowanie 27 września. 

7. Za tydzień podczas mszy świętej o godzinie 10.00 będziemy Bogu dziękować za 
tegoroczne zbiory. Zapraszam wszyst

8. W przyszłą niedzielę o godzinie 17.30 zapraszam na nabożeństwo fatimskie. Nie 
będzie nabożeństwa o godzinie 16.00. 

9. W przyszły poniedziałek będziemy obchodzić Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Msze w tym dniu będą sprawowane o 6.30 i 18.00. Zapraszam w ten dzień do adoracji 
Krzyża świętgo szczególnie podczas mszy świętej o godzinie 18.00. W Wielki Piątek 
nie mogliśmy adorować Krzyża Świętgo. Uczynimy to właśnie w tym dniu poczas 
mszy o godzinie 18.00. 
wyjątkowym wydarzeniu. 

10. Do wiecznośći odszła śp. Genowefa Karawan z Ulianówki
Jej dać Panie…. 

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

6 wrzesień - XXII

Dzisiejsza niedziela to XXIII zwykła w ciągu roku. W naszej parafii przeżywamy 
uroczystość I Komunii Świętej. Dzieci komunijne i rodziców polecam modlitwie całej 
parafii. Na msze święte w ramach tzw. Białego tygodnia dzieci komunjne i rodziców 
zapraszam w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godzinie 18.00. Rodzico
dziękuję za posprzątanie kościoła i dar serca dla naszego kościoła. 
Kolejne sprzątanie będzie w sobotę 26 września. Do sprzątania zapraszam rodziców 
tegorocznnej młodzieży przyjmującej Sakrament bierzmowania. 

z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Kurię diecezjalną i Seminarium 
Za tydzień przed kościołem odbędzie się zbiórka ofiar na Wydział 

We wtorek na mszę wieczorną i spotkanie po mszy świętej zapraszam uczniów klas 
VI, którzy rozpoczynają pierwszy rok przygotowania do bierzmowania. 
We wtorek obchodzimy święto Narodzenia NMP. Na mszę świętą zaprasza rolników. 
Po mszy będzie błogosłąwieństwo ziarna na zasiew.  
W piątek na mszę wieczorną i spotkanie po mszy zapraszam kandydatów do 
bierzmowania, którzy mają bierzmowanie 27 września.  
Za tydzień podczas mszy świętej o godzinie 10.00 będziemy Bogu dziękować za 
tegoroczne zbiory. Zapraszam wszystkich, szczególnie rolników, na mszę dożynkową.
W przyszłą niedzielę o godzinie 17.30 zapraszam na nabożeństwo fatimskie. Nie 
będzie nabożeństwa o godzinie 16.00.  
W przyszły poniedziałek będziemy obchodzić Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

iu będą sprawowane o 6.30 i 18.00. Zapraszam w ten dzień do adoracji 
Krzyża świętgo szczególnie podczas mszy świętej o godzinie 18.00. W Wielki Piątek 
nie mogliśmy adorować Krzyża Świętgo. Uczynimy to właśnie w tym dniu poczas 
mszy o godzinie 18.00. Już dziś prosimy, żeby zaplanować sobie udział w tym 
wyjątkowym wydarzeniu.  

wiecznośći odszła śp. Genowefa Karawan z Ulianówki. Wieczny odpoczynek racz 

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

I Niedziela Zwykła 

 

W naszej parafii przeżywamy 
uroczystość I Komunii Świętej. Dzieci komunijne i rodziców polecam modlitwie całej 
parafii. Na msze święte w ramach tzw. Białego tygodnia dzieci komunjne i rodziców 

piątek o godzinie 18.00. Rodzicom 
dziękuję za posprzątanie kościoła i dar serca dla naszego kościoła.  
Kolejne sprzątanie będzie w sobotę 26 września. Do sprzątania zapraszam rodziców 
tegorocznnej młodzieży przyjmującej Sakrament bierzmowania.  

z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Kurię diecezjalną i Seminarium 
iołem odbędzie się zbiórka ofiar na Wydział 

We wtorek na mszę wieczorną i spotkanie po mszy świętej zapraszam uczniów klas 
VI, którzy rozpoczynają pierwszy rok przygotowania do bierzmowania.  
We wtorek obchodzimy święto Narodzenia NMP. Na mszę świętą zaprasza rolników. 

W piątek na mszę wieczorną i spotkanie po mszy zapraszam kandydatów do 

Za tydzień podczas mszy świętej o godzinie 10.00 będziemy Bogu dziękować za 
kich, szczególnie rolników, na mszę dożynkową. 

W przyszłą niedzielę o godzinie 17.30 zapraszam na nabożeństwo fatimskie. Nie 

W przyszły poniedziałek będziemy obchodzić Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
iu będą sprawowane o 6.30 i 18.00. Zapraszam w ten dzień do adoracji 

Krzyża świętgo szczególnie podczas mszy świętej o godzinie 18.00. W Wielki Piątek 
nie mogliśmy adorować Krzyża Świętgo. Uczynimy to właśnie w tym dniu poczas 

iś prosimy, żeby zaplanować sobie udział w tym 

Wieczny odpoczynek racz 


