
13. 09. 2019 
Niedziela 
 

 XXIV Niedziela Zwykła
7.30 -  Za ++ Janinę i Zygminta Józak, Annę i Franciszka Smakuła i ++ z rodziny  
8.45 - (Kuźnica Ligocka) 
8.45 - (Puszyna)  - W intencji mieszkańców Puszyny 
10.00 - Z podziękowaniem za tegoroczne zbiory 
11.30 -  (Myszowice)
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. 

14. 09. 2020 
Poniedziałek 

 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego           
6.30 - 1. W intencji Bogu wiadomej
          2. Za ++ rodziców z obu stron i za + brata Andrzeja
18.00 - W intencji mieszkańców Rączki

15. 09. 2020 
Wtorek 

 Wspomnienie NMP Bolesnej
18.00 -   1. Za ++ Marię i Czesława Ptak w rocznicę śmierci, ++ Irenę 
+ Kazimierę Niewiadowską, za + teścia Ignacego Przystawskiego i ++ dziadków z obu stron
             2. W intencji Dariusza z okazji 30 rocznicy urodzin

16. 09. 2020 
Środa 

Wspomnienie św. Męczenników Korneliusza i Cypriana
6.30 -  1. W pewnej intencji
          2.  Za ++ rodziców Władysławę i Józefa  Kozłowskich i ++ dziadków

17.09. 2020 
Czwartek 

18.00 -   1. Za + Barbarę Sinicką, ojca Mariana oraz ++ dziadków
               2. Za ++ z rodziny Lakwa, Kubis i 
19.00 - (szpital) -             

18.09. 2020 
Piątek 

Święto św. Stanisława Kostki
18.00 - 1. Za ++ Irenę Kawala
Buczkowskich 
             2. Za + męża Romana, ++ Teresę i Bronisława Sopel i za ++ Annę i Wiktora Barańskich

19. 09. 2020 
Sobota 

7.00 -  Za + ojca Michała Cwynara w 1 rocznicę śmierci i za + matkę Marię
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 -  W intencji Ryszarda z okazji urodzin  
18.00 - (szpital)          

20. 09. 2020 
Niedziela 

XXV Niedziela Zwykła
7.30 - Do Bożej Op. (…) w intencji  rodziny Sosna    
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
8.45 - (Puszyna) -   Za ++ z rodziny Stankala  
10.00 - Zbiorowa: 1. W intencji parafian i dobrodziejów. 2. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża 
w intencji Natalii Niewiadowskiej z okazji 10 rocznicy urodzin. 3. O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże w rodzinie Sieniakiewicz. 4. W intencji Piotra Brodkorb z okazji 37 rocznicy urodzin.5. Do 
Bożej Op. (…) w intencji  Elżbiety i Zbigniewa z okazji 35 rocznicy ślubu. 6. Do Bożej Op. (…) 
w intencji  Henryka z okazji 50 rocznicy urodzin. 7. Za ++ Janinę i Mikołaja Rosiń
rodzeństwo. 8. Za ++ rodziców Adelę i Michała Burko. 9. Za + Helenę Nasienniak 
rodziną Ostręgów z Wojkowic. 10. Za + Krzysztofa Sokołowskiego 
Za + Tadeusza Gala w 30 dzień po śmierci 
miesiąc po śmierci. 13. Roczki: Florian Mickiewicz, Marcel Mamak. 14. Chrzty: Kornel Sławomir 
Mickiewicz, Daniel Kobylański
11.30 - (Myszowice) 
16.00  - Nabożeństwo do 
16.30 -   Za + matkę Zofię Łapka

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

Niedziela Zwykła 
Za ++ Janinę i Zygminta Józak, Annę i Franciszka Smakuła i ++ z rodziny  

(Kuźnica Ligocka) -  Za ++ Józefa i Paulinę Dziony  
W intencji mieszkańców Puszyny - Odpustowa 

Z podziękowaniem za tegoroczne zbiory - Dożynki parafialne
(Myszowice) - O zdr. i Boże bł. w rodzinie Bogusławy i Jerzego w 30 rocznicę ślub
Do Bożej Op. (…) w intencji  Elżbiety i Zbigniewa z okazji 35 rocznicy ślubu oraz w 

intencji dzieci i wnuków   
Nabożeństwo fatimskie.       

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego            
Bogu wiadomej 

Za ++ rodziców z obu stron i za + brata Andrzeja 
W intencji mieszkańców Rączki 

Wspomnienie NMP Bolesnej                       
Za ++ Marię i Czesława Ptak w rocznicę śmierci, ++ Irenę 

+ Kazimierę Niewiadowską, za + teścia Ignacego Przystawskiego i ++ dziadków z obu stron
W intencji Dariusza z okazji 30 rocznicy urodzin  

Wspomnienie św. Męczenników Korneliusza i Cypriana 
W pewnej intencji 
Za ++ rodziców Władysławę i Józefa  Kozłowskich i ++ dziadków

Za + Barbarę Sinicką, ojca Mariana oraz ++ dziadków 
Za ++ z rodziny Lakwa, Kubis i Bidzińskich 

                            
Święto św. Stanisława Kostki 

Za ++ Irenę Kawala, Franciszkę, Franciszka, Zygmunta,, Edwarda, Annę, Stanisława 

Za + męża Romana, ++ Teresę i Bronisława Sopel i za ++ Annę i Wiktora Barańskich
Za + ojca Michała Cwynara w 1 rocznicę śmierci i za + matkę Marię
Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

W intencji Ryszarda z okazji urodzin   
(szpital)                        

Niedziela Zwykła 
Do Bożej Op. (…) w intencji  rodziny Sosna     
(Kuźnica Ligocka)  -  Za + Pawła Lissoń 

Za ++ z rodziny Stankala   
Zbiorowa: 1. W intencji parafian i dobrodziejów. 2. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża 

w intencji Natalii Niewiadowskiej z okazji 10 rocznicy urodzin. 3. O zdrowie i błogosławieństwo 
ieniakiewicz. 4. W intencji Piotra Brodkorb z okazji 37 rocznicy urodzin.5. Do 

Bożej Op. (…) w intencji  Elżbiety i Zbigniewa z okazji 35 rocznicy ślubu. 6. Do Bożej Op. (…) 
w intencji  Henryka z okazji 50 rocznicy urodzin. 7. Za ++ Janinę i Mikołaja Rosiń
rodzeństwo. 8. Za ++ rodziców Adelę i Michała Burko. 9. Za + Helenę Nasienniak 
rodziną Ostręgów z Wojkowic. 10. Za + Krzysztofa Sokołowskiego -
Za + Tadeusza Gala w 30 dzień po śmierci - od rodziny. 12. Za + Krzysztofa Sokołowskiego w 
miesiąc po śmierci. 13. Roczki: Florian Mickiewicz, Marcel Mamak. 14. Chrzty: Kornel Sławomir 
Mickiewicz, Daniel Kobylański 

(Myszowice) -  O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Dominika  
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
Za + matkę Zofię Łapka    

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Porządek mszy świętych i nabożeństw 

13 - 20 wrzesień 2020 

 

 

Za ++ Janinę i Zygminta Józak, Annę i Franciszka Smakuła i ++ z rodziny   

Dożynki parafialne   
w rodzinie Bogusławy i Jerzego w 30 rocznicę ślubu 

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

Za ++ Marię i Czesława Ptak w rocznicę śmierci, ++ Irenę i Stanisława Postępskich, za 
+ Kazimierę Niewiadowską, za + teścia Ignacego Przystawskiego i ++ dziadków z obu stron 

Za ++ rodziców Władysławę i Józefa  Kozłowskich i ++ dziadków                

Franciszkę, Franciszka, Zygmunta,, Edwarda, Annę, Stanisława 

Za + męża Romana, ++ Teresę i Bronisława Sopel i za ++ Annę i Wiktora Barańskich      
Za + ojca Michała Cwynara w 1 rocznicę śmierci i za + matkę Marię 

dzi świętej 

Zbiorowa: 1. W intencji parafian i dobrodziejów. 2. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża 
w intencji Natalii Niewiadowskiej z okazji 10 rocznicy urodzin. 3. O zdrowie i błogosławieństwo 

ieniakiewicz. 4. W intencji Piotra Brodkorb z okazji 37 rocznicy urodzin.5. Do 
Bożej Op. (…) w intencji  Elżbiety i Zbigniewa z okazji 35 rocznicy ślubu. 6. Do Bożej Op. (…) 
w intencji  Henryka z okazji 50 rocznicy urodzin. 7. Za ++ Janinę i Mikołaja Rosińskich i ++ 
rodzeństwo. 8. Za ++ rodziców Adelę i Michała Burko. 9. Za + Helenę Nasienniak - od bratowej z 

- od chrzestnej z rodziną. 11. 
2. Za + Krzysztofa Sokołowskiego w 

miesiąc po śmierci. 13. Roczki: Florian Mickiewicz, Marcel Mamak. 14. Chrzty: Kornel Sławomir 

O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Dominika   

 



              

1. Dzisiejsza niedziela to XXIV
Dożynki. Dziękujemy za chleb powszedni i dziękujemy rolnikom i działkowiczom za 
ich trud i pracę. Dziękuję mieszkańcom Włostowy i Wojstrasza za 
tegorocznych Dożynek. W przyszłym roku dożynki będą 12 września i proszę żeby 
przygotowali je mieszkańcy Starej Jamki. Dziś p
puszek na Wydział teologiczny w Opolu. 

2. Dziś w niedzielny wieczór o godzinie 17.
Przynosimy ze sobą świece. Nie ma dziś nabożeństwa o godzinie 16.00

3. W poniedziałek 14 września obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Msze święte w tym dniu będą sprawowane o 6.30 i 18.00. Podczas mszy o god
18.00 będzie obrzęd Adoracji Krzyża tak jak Wielki Piątek. Później będzie można 
indywidualnie adorować krzyż przez przyklęknięcie lub ukłon. Nie całujemy krzyża. 
Zapraszamy na tę uroczystość wszystkich parafian. Wieczorna msza święta będzie 
sprawowana w intencji wszystkich mieszkańców Rączki. 

4. We wtorek obchodzimy wspomnienie NMP Bolesnej. 
5. W czwartek o godzinie 18.00 zapraszamy na mszę szkolną wszystkie dzieci i 

młodzież. W sposób szczególny będziemy się modlić przez wstawiennictwo św. 
Stanisława Kostki, patrona dzieci młodzieży. 

6. 20 września o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza zbiorowa i udzielany będzie 
Sakrament Chrztu Świętego. Radni zbierać będą ofiary na remont dachu kościoła. 
Proszę radnych o wpisanie się na wybraną godzinę. 

7. Nauka przedchrzcielna będzie w sobotę 19 września o godzinie 19.00 w kancelarii 
parafialnej.  

8. W piątek 18 września na mszę wieczorną o godzinie 18.00 i spotkanie po mszy 
zapraszam kandydatów do bierzmowania z I, II roku przygotowania (czyli klasy VI i 
VII)  

9. Spotkanie dla Marianek młodszych (różowy medalik) z Siostrą Kornelią z Winowa 
odbędzie się w poniedziałek 14 września o godzinie 16.30 w salce parafialnej. Starsze 
Marianki zapraszamy na mszę świętą o godzinie 18.00 i spotkanie po mszy świętej. 

10. Zachęcamy wszystkich c
Ołtarza. Spotkanie dla wszystkich ministrantów i kandydatów na ministrantów będzie 
w sobotę 19 września o godzinie 10.30. 
świętą na rękę, aby przystąpili do niej j

11. W dalszym ciągu wszystkich uczestniczących w liturgii w kościele obowiązuje 
zasłanianie nosa i ust. Prosimy także dezynfekować ręce. Proszę także aby zachować 
bezpieczny odstęp w ławkach. Również na chórze kościoła można zajmować miejsca. 
 

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

13 wrzesień - XXIV

Dzisiejsza niedziela to XXIV zwykła w ciągu roku. W naszej parafii świętujemy dziś 
Dożynki. Dziękujemy za chleb powszedni i dziękujemy rolnikom i działkowiczom za 

Dziękuję mieszkańcom Włostowy i Wojstrasza za 
tegorocznych Dożynek. W przyszłym roku dożynki będą 12 września i proszę żeby 
przygotowali je mieszkańcy Starej Jamki. Dziś przed kościołem zbierane są ofiary do 
puszek na Wydział teologiczny w Opolu.  
Dziś w niedzielny wieczór o godzinie 17.30 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. 
Przynosimy ze sobą świece. Nie ma dziś nabożeństwa o godzinie 16.00
W poniedziałek 14 września obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Msze święte w tym dniu będą sprawowane o 6.30 i 18.00. Podczas mszy o god
18.00 będzie obrzęd Adoracji Krzyża tak jak Wielki Piątek. Później będzie można 
indywidualnie adorować krzyż przez przyklęknięcie lub ukłon. Nie całujemy krzyża. 
Zapraszamy na tę uroczystość wszystkich parafian. Wieczorna msza święta będzie 

a w intencji wszystkich mieszkańców Rączki.  
We wtorek obchodzimy wspomnienie NMP Bolesnej.  
W czwartek o godzinie 18.00 zapraszamy na mszę szkolną wszystkie dzieci i 
młodzież. W sposób szczególny będziemy się modlić przez wstawiennictwo św. 

tki, patrona dzieci młodzieży.  
20 września o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza zbiorowa i udzielany będzie 
Sakrament Chrztu Świętego. Radni zbierać będą ofiary na remont dachu kościoła. 
Proszę radnych o wpisanie się na wybraną godzinę.  

zcielna będzie w sobotę 19 września o godzinie 19.00 w kancelarii 

W piątek 18 września na mszę wieczorną o godzinie 18.00 i spotkanie po mszy 
zapraszam kandydatów do bierzmowania z I, II roku przygotowania (czyli klasy VI i 

a Marianek młodszych (różowy medalik) z Siostrą Kornelią z Winowa 
odbędzie się w poniedziałek 14 września o godzinie 16.30 w salce parafialnej. Starsze 
Marianki zapraszamy na mszę świętą o godzinie 18.00 i spotkanie po mszy świętej. 
Zachęcamy wszystkich chłopców do wstąpienia w szeregi Liturgicznej Służby 
Ołtarza. Spotkanie dla wszystkich ministrantów i kandydatów na ministrantów będzie 
w sobotę 19 września o godzinie 10.30. Prośba do tych, którzy przyjmują komunię 
świętą na rękę, aby przystąpili do niej jako pierwsi.  
W dalszym ciągu wszystkich uczestniczących w liturgii w kościele obowiązuje 
zasłanianie nosa i ust. Prosimy także dezynfekować ręce. Proszę także aby zachować 
bezpieczny odstęp w ławkach. Również na chórze kościoła można zajmować miejsca. 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

XIV Niedziela Zwykła 

 

W naszej parafii świętujemy dziś 
Dożynki. Dziękujemy za chleb powszedni i dziękujemy rolnikom i działkowiczom za 

Dziękuję mieszkańcom Włostowy i Wojstrasza za przygotowanie 
tegorocznych Dożynek. W przyszłym roku dożynki będą 12 września i proszę żeby 

rzed kościołem zbierane są ofiary do 

30 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. 
Przynosimy ze sobą świece. Nie ma dziś nabożeństwa o godzinie 16.00 

W poniedziałek 14 września obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Msze święte w tym dniu będą sprawowane o 6.30 i 18.00. Podczas mszy o godzinie 
18.00 będzie obrzęd Adoracji Krzyża tak jak Wielki Piątek. Później będzie można 
indywidualnie adorować krzyż przez przyklęknięcie lub ukłon. Nie całujemy krzyża. 
Zapraszamy na tę uroczystość wszystkich parafian. Wieczorna msza święta będzie 

W czwartek o godzinie 18.00 zapraszamy na mszę szkolną wszystkie dzieci i 
młodzież. W sposób szczególny będziemy się modlić przez wstawiennictwo św. 

20 września o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza zbiorowa i udzielany będzie 
Sakrament Chrztu Świętego. Radni zbierać będą ofiary na remont dachu kościoła. 

zcielna będzie w sobotę 19 września o godzinie 19.00 w kancelarii 

W piątek 18 września na mszę wieczorną o godzinie 18.00 i spotkanie po mszy 
zapraszam kandydatów do bierzmowania z I, II roku przygotowania (czyli klasy VI i 

a Marianek młodszych (różowy medalik) z Siostrą Kornelią z Winowa 
odbędzie się w poniedziałek 14 września o godzinie 16.30 w salce parafialnej. Starsze 
Marianki zapraszamy na mszę świętą o godzinie 18.00 i spotkanie po mszy świętej.  

hłopców do wstąpienia w szeregi Liturgicznej Służby 
Ołtarza. Spotkanie dla wszystkich ministrantów i kandydatów na ministrantów będzie 

Prośba do tych, którzy przyjmują komunię 

W dalszym ciągu wszystkich uczestniczących w liturgii w kościele obowiązuje 
zasłanianie nosa i ust. Prosimy także dezynfekować ręce. Proszę także aby zachować 
bezpieczny odstęp w ławkach. Również na chórze kościoła można zajmować miejsca.  


