
20. 09. 2019 
Niedziela 
 

XXV Niedziela Zwykła
7.30 - Do Bożej Op. (…) w intencji  rodziny Sosna    
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
8.45 - (Puszyna) -   
10.00 - Zbiorowa: 
Stróża w intencji Natalii Niewiadowskiej z okazji 10 rocznicy urodzin. 3. O zdrowie i 
błogosławieństwo Boże w rodzinie S
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.
błogosławieństwo Boże dla m
++ Janinę i Mikołaja Rosińskich i ++ rodzeństwo. 
10. Za + Helenę Nasienniak 
Krzysztofa Sokołowskie
śmierci - od rodziny. 1
i ++ z rodziny. 15. Roczki: Flor
Mickiewicz, Daniel Kobylański
11.30 - (Myszowice) 
16.00  - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
16.30 -   Za + matkę Zofię Łapka

21. 09. 2020 
Poniedziałek 

 Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 
6.30 - 1.  Za + Krzysztofa Sokołowskiego 
           2.  Za ++ Jana, Anielę, Stanisława, Janinę i Józefa, Kazimierza, Mieczysława, 
Helenę i Emilię i ++ z rodziny.

22. 09. 2020 
Wtorek 

18.00 -  1. Za + siostrę Irenę Kawala
            2.  Za ++ Franciszka i Franciszkę Beck i za ++ z rodziny

23. 09. 2020 
Środa 

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny 
6.30 - 1.  Za ++ Annę i Stanisława Sąsiadek oraz rodziców z obu stron
           2.   Za + męża Edwarda w 

24.09. 2020 
Czwartek 

18.00 - 1 . Za ++ rodziców z obu stron
              2. Za + Helenę Nasienniak 
19.00 - (szpital)        

25.09. 2020 
Piątek 

18.00 -   1.  Za + ojca Mikołaja Piekuś oraz + teścia Tadeusza Bajorek 
               2.  Do Bożej Op. (…) w int.

26. 09. 2020 
Sobota 

7.00 -  Za + Krzysztofa Sokołowskiego 
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 -  Do Bożej Op. (…) w intencji  Justyny i Andrzeja z okazji 10 rocznicy ślubu  
18.00 - (szpital)   - 

27. 09. 2020 
Niedziela 

XXVI Niedziela Zwykła
7.30 -  Za + Helenę Nasienniak i + ojca Józefa Nasienniak  
8.45 - (Kuźnica Ligocka) 
8.45 - (Puszyna)  - 
10.00 - Do Bożej Op. (…) w intencji  Oliwiera i Kacpra z okazji urodzin
11.30 -  (Myszowice)
15.00 - Uroczystość Bierzmowania  
Około 16.30  (po bierzmowaniu)

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

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 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.
błogosławieństwo Boże dla męża Kazimierza i o szybki powrót do zdrowia po operacji. 8. 
++ Janinę i Mikołaja Rosińskich i ++ rodzeństwo. 9. Za ++ rodziców Adelę i Michała Burko. 

. Za + Helenę Nasienniak - od bratowej z rodziną Ostręgów z Wojkowic. 11
Krzysztofa Sokołowskiego - od chrzestnej z rodziną. 12. Za + Tadeusza Gala w 30 dzień po 

od rodziny. 13. Za + Krzysztofa Sokołowskiego w miesiąc po śmierci. 14
Roczki: Florian Mickiewicz, Marcel Mamak. 16

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

Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty             
Za + Krzysztofa Sokołowskiego - od rodziny Cesarzów i Fiejdarz
Za ++ Jana, Anielę, Stanisława, Janinę i Józefa, Kazimierza, Mieczysława, 

Helenę i Emilię i ++ z rodziny.    
siostrę Irenę Kawala 

Za ++ Franciszka i Franciszkę Beck i za ++ z rodziny
Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny  

Za ++ Annę i Stanisława Sąsiadek oraz rodziców z obu stron
Za + męża Edwarda w 30 rocznicę śmierci i jego ++ rodziców Marię i Mariana
Za ++ rodziców z obu stron 
Za + Helenę Nasienniak - od rodziny Rakowskich z Ostrowa Wielkopolskiego   

                                          
Za + ojca Mikołaja Piekuś oraz + teścia Tadeusza Bajorek 
Do Bożej Op. (…) w int. dzieci Katarzyny i Damiana i o bł.

Za + Krzysztofa Sokołowskiego - od rodziny Cesarzów i Fiejdarz
Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

Do Bożej Op. (…) w intencji  Justyny i Andrzeja z okazji 10 rocznicy ślubu  
 Za + męża Rafała                                    

Niedziela Zwykła 
Za + Helenę Nasienniak i + ojca Józefa Nasienniak   

(Kuźnica Ligocka) -   O zdr. i bł. Boże w rodzinie Gałczyńskich
 W rocznicę urodzin  

Do Bożej Op. (…) w intencji  Oliwiera i Kacpra z okazji urodzin
(Myszowice) -  Za ++ Aleksandrę i Michała i za ++  z rodziny Iwach

Uroczystość Bierzmowania  - ks. Bp. Rudolf Pierskała
bierzmowaniu)-  Za + męża Juliana i + syna Andrzeja i syna Janusza

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Porządek mszy świętych i nabożeństw 

20 -27 wrzesień 2020 

 

 

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

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. O 

ęża Kazimierza i o szybki powrót do zdrowia po operacji. 8. Za 
. Za ++ rodziców Adelę i Michała Burko. 

rodziną Ostręgów z Wojkowic. 11. Za + 
. Za + Tadeusza Gala w 30 dzień po 

wskiego w miesiąc po śmierci. 14. Za + Jana 
ian Mickiewicz, Marcel Mamak. 16. Chrzty: Kornel Sławomir 

O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Dominika   

od rodziny Cesarzów i Fiejdarz 
Za ++ Jana, Anielę, Stanisława, Janinę i Józefa, Kazimierza, Mieczysława, 

Za ++ Franciszka i Franciszkę Beck i za ++ z rodziny   

Za ++ Annę i Stanisława Sąsiadek oraz rodziców z obu stron 
30 rocznicę śmierci i jego ++ rodziców Marię i Mariana     

od rodziny Rakowskich z Ostrowa Wielkopolskiego    

Za + ojca Mikołaja Piekuś oraz + teścia Tadeusza Bajorek  
y i Damiana i o bł. w rodzinach.           

od rodziny Cesarzów i Fiejdarz 
okazja do spowiedzi świętej 

Do Bożej Op. (…) w intencji  Justyny i Andrzeja z okazji 10 rocznicy ślubu   

O zdr. i bł. Boże w rodzinie Gałczyńskich 

Do Bożej Op. (…) w intencji  Oliwiera i Kacpra z okazji urodzin 
Za ++ Aleksandrę i Michała i za ++  z rodziny Iwach 

ks. Bp. Rudolf Pierskała 
Za + męża Juliana i + syna Andrzeja i syna Janusza      



              

1. Dzisiejsza niedziela to XX
jest na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków. 

2. Dziś po mszy świętej radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kościoła. Bardzo 
dziękuję mieszkańcom Włostowy i Wojstrasza za dożynkową ofiarę na remont dachu. 

3. Jutro w poniedziałek w południe zbierze się specjalna komisja, która dokona odbioru 
prac na dachu kościoła.  

4. W przyszłą niedzielę o godzinie 15.00 ks bp. Rudolf Pierskała udziel
młodzież z naszej parafii i z Dąbrowy Niemodlińskiej, Graczy i ze Skorogoszczy. 
Razem około 150 osób. Bardzo proszę aby na tę uroczystość oprócz młodzieży 
przybyła tylko najbliższa rodzina bierzmowanych i świadkowie.

5. W przyszłą niedzielę  rozpoczęcie mszy świętej popołudniowej o 16.30 ze względu na 
bierzmowanie może się kilka minut opóźnić. Ale postaramy się rozpocząć w miarę 
punktualnie.  

6. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania będą: we wtorek msza i spotkanie po 
mszy św., oraz w piątek o 
piątkowa próbę, o ile to możliwe, proszę o przybycie również świadków. 

7. Z uwagi na trwający stan epidemii tegoroczna PIELGRZYMKA DZIECI MARYI  
NA GÓRĘ ŚW. ANNY będzie miała inny przebieg i charakter
duszpasterzami zaprasza wszystkie Dzieci Maryi wraz z opiekunami  na pielgrzymkę 
jednodniową w sobotę 10. października 2020 r. (sobota) na Górę św. Anny. Spotkanie 
rozpocznie się o godzinie 9:00 a  zakończy ok.16:30.
przyjmuje ks. Wojciech.  

8. W sobotę 26 września  od godziny 10.00 będzie sprzatanie kościoła. Do sprzątania 
zapraszam rodziców kandydatów do bierzmowania ale również samych 
bierzmowanych.  

9. W dalszym ciągu wszystkich uczestniczących w liturgii w kościele obowiązuje 
zasłanianie nosa i ust. Prosimy także dezynfekować ręce. 
przyjmują komunię świętą na rękę, aby przystąpili do niej jako pierwsi. 
aby zachować bezpieczny odstęp w ławkach. Również na chórze kościoła można 
zajmować miejsca.  
 

                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

                        Ogłoszenia duszpasterskie

20 wrzesień - XXV

Dzisiejsza niedziela to XXV zwykła w ciągu roku. Kolekta dzisiejsza przeznaczona 
jest na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków. 
Dziś po mszy świętej radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kościoła. Bardzo 

iękuję mieszkańcom Włostowy i Wojstrasza za dożynkową ofiarę na remont dachu. 
Jutro w poniedziałek w południe zbierze się specjalna komisja, która dokona odbioru 

W przyszłą niedzielę o godzinie 15.00 ks bp. Rudolf Pierskała udziel
młodzież z naszej parafii i z Dąbrowy Niemodlińskiej, Graczy i ze Skorogoszczy. 
Razem około 150 osób. Bardzo proszę aby na tę uroczystość oprócz młodzieży 
przybyła tylko najbliższa rodzina bierzmowanych i świadkowie.

ozpoczęcie mszy świętej popołudniowej o 16.30 ze względu na 
bierzmowanie może się kilka minut opóźnić. Ale postaramy się rozpocząć w miarę 

Spotkania dla kandydatów do bierzmowania będą: we wtorek msza i spotkanie po 
mszy św., oraz w piątek o godzinie 19.00 odbędzie się próba przed uroczystością. Na 
piątkowa próbę, o ile to możliwe, proszę o przybycie również świadków. 
Z uwagi na trwający stan epidemii tegoroczna PIELGRZYMKA DZIECI MARYI  
NA GÓRĘ ŚW. ANNY będzie miała inny przebieg i charakter. Biskup Opolski  wraz 
duszpasterzami zaprasza wszystkie Dzieci Maryi wraz z opiekunami  na pielgrzymkę 
jednodniową w sobotę 10. października 2020 r. (sobota) na Górę św. Anny. Spotkanie 
rozpocznie się o godzinie 9:00 a  zakończy ok.16:30. Zapisy na pielgr

 
W sobotę 26 września  od godziny 10.00 będzie sprzatanie kościoła. Do sprzątania 
zapraszam rodziców kandydatów do bierzmowania ale również samych 

W dalszym ciągu wszystkich uczestniczących w liturgii w kościele obowiązuje 
zasłanianie nosa i ust. Prosimy także dezynfekować ręce. Prośba do tych, którzy 
przyjmują komunię świętą na rękę, aby przystąpili do niej jako pierwsi. 

zpieczny odstęp w ławkach. Również na chórze kościoła można 
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Ogłoszenia duszpasterskie 

V Niedziela Zwykła 

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona 
jest na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków.  
Dziś po mszy świętej radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kościoła. Bardzo 

iękuję mieszkańcom Włostowy i Wojstrasza za dożynkową ofiarę na remont dachu.  
Jutro w poniedziałek w południe zbierze się specjalna komisja, która dokona odbioru 

W przyszłą niedzielę o godzinie 15.00 ks bp. Rudolf Pierskała udzieli bierzmowania 
młodzież z naszej parafii i z Dąbrowy Niemodlińskiej, Graczy i ze Skorogoszczy. 
Razem około 150 osób. Bardzo proszę aby na tę uroczystość oprócz młodzieży 
przybyła tylko najbliższa rodzina bierzmowanych i świadkowie.  

ozpoczęcie mszy świętej popołudniowej o 16.30 ze względu na 
bierzmowanie może się kilka minut opóźnić. Ale postaramy się rozpocząć w miarę 

Spotkania dla kandydatów do bierzmowania będą: we wtorek msza i spotkanie po 
godzinie 19.00 odbędzie się próba przed uroczystością. Na 

piątkowa próbę, o ile to możliwe, proszę o przybycie również świadków.  
Z uwagi na trwający stan epidemii tegoroczna PIELGRZYMKA DZIECI MARYI  

. Biskup Opolski  wraz 
duszpasterzami zaprasza wszystkie Dzieci Maryi wraz z opiekunami  na pielgrzymkę 
jednodniową w sobotę 10. października 2020 r. (sobota) na Górę św. Anny. Spotkanie 

Zapisy na pielgrzymkę 

W sobotę 26 września  od godziny 10.00 będzie sprzatanie kościoła. Do sprzątania 
zapraszam rodziców kandydatów do bierzmowania ale również samych 

W dalszym ciągu wszystkich uczestniczących w liturgii w kościele obowiązuje 
Prośba do tych, którzy 

przyjmują komunię świętą na rękę, aby przystąpili do niej jako pierwsi. Proszę także 
zpieczny odstęp w ławkach. Również na chórze kościoła można 


