
31. 1. 2021 
Niedziela 
 

IV Niedziela Zwykła
7.30 - 1.  Za + Jana Pietrzykowskiego w 4 rocznicę śmierci
           2. W int Roberta Thomalla w 90 rocznicę urodzin  
10.00 -  1. Do Bożej Op.(…) w int. Romualdy Marcinkiewicz z okazji urodzin i 
za + męża Ryszarda 
             2. Z podz.
11.30 -  Za + męża Stanisława i + córkę Małgorzatę
16.00 - Nieszpory niedzielne

16.30 - Za + Tadeusza Drużbiak, Józefa, Gertrudę Tice i ++ dziadków z obu stron
1. 02. 2021 
Poniedziałek 

6.30 - 1. Za + Zofię Bidzińską 
          2.   

2. 02. 2021 
Wtorek 

 Święto Ofiarowania Pańskiego 
18.00 - 1.  W intencjach Róż Różańcowych

 2. Do Bożej Op.(…) w int Henryki i Zbigniewa Buszyńskich z okazji 
rocznicy ślubu 
18.45 - Zmiana tajemnic różańcowych

3. 02. 2021 
Środa 

6.30 - 1.   
          2.  

4.02. 2021 
Czwartek 

Pierwwszy czwartek miesiąca
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 - 1.  O błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego dla wnuków
            2.  Do Miłosierdzia Bożego w int.
Beniamina  

5. 02. 2021 
Piątek 

Pierwszy piątek miesiąca. Wspomnienie św. Agaty
6.30 - Do Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli NSPJ
18.00 - Za ++ Stefanię i Jana Szkolnych i za + Kazimierza Szkolnego

6. 02. 2021 
Sobota 

Pierwsza sobota miesiąca. Wsp. św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
7.00 -  
Po mszy świętej różaniec wynagradzający
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

18.00 -  W intencji Marceliny, Jagody i Dagmary prosząc o p
7.02. 2021 
Niedziela 

V Niedziela Zwykła
7.30 - 1.  Za ++ z rodzin Preussner, Góreczka, Marek, Luda 
          2.  Za + Mateusza Kniaź
10.00 -  1.  Za ++ Hildegardę i Ryszarda Wancke i + Aleksandrę Przyklenk
             2.  Za + syna Dariusza i rodziców z obu stron
11.30 -  Za ++ rodziców Irenę i E
16.00 - Nieszpory niedzielne

16.30 -  Do Bożej Op.(…) w int Urszuli i Edwarda z okazji 35 rocznicy ślubu
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Zwykła   
Za + Jana Pietrzykowskiego w 4 rocznicę śmierci

2. W int Roberta Thomalla w 90 rocznicę urodzin  
Do Bożej Op.(…) w int. Romualdy Marcinkiewicz z okazji urodzin i 

za + męża Ryszarda  
Z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze łaski  w rodzinie Juzwa  

Za + męża Stanisława i + córkę Małgorzatę 
Nieszpory niedzielne 

Za + Tadeusza Drużbiak, Józefa, Gertrudę Tice i ++ dziadków z obu stron
Za + Zofię Bidzińską - od Jana i Janiny Gugała 

o Ofiarowania Pańskiego  
W intencjach Róż Różańcowych   
Do Bożej Op.(…) w int Henryki i Zbigniewa Buszyńskich z okazji 

Zmiana tajemnic różańcowych 

Pierwwszy czwartek miesiąca  
Adoracja Najświętszego Sakramentu 

O błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego dla wnuków
Do Miłosierdzia Bożego w int. Danuty, Marcina, Moniki, Kamila i 

Pierwszy piątek miesiąca. Wspomnienie św. Agaty 
Do Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli NSPJ 

Za ++ Stefanię i Jana Szkolnych i za + Kazimierza Szkolnego

Pierwsza sobota miesiąca. Wsp. św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

Po mszy świętej różaniec wynagradzający   
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

W intencji Marceliny, Jagody i Dagmary prosząc o p
Zwykła 

Za ++ z rodzin Preussner, Góreczka, Marek, Luda 
Za + Mateusza Kniaź    

Za ++ Hildegardę i Ryszarda Wancke i + Aleksandrę Przyklenk
syna Dariusza i rodziców z obu stron  

Za ++ rodziców Irenę i Eryka, + syna Sławomira i za ++ z rodziny
Nieszpory niedzielne 

Do Bożej Op.(…) w int Urszuli i Edwarda z okazji 35 rocznicy ślubu
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31 styczeń - 7 luty 2021 

 

 

Za + Jana Pietrzykowskiego w 4 rocznicę śmierci   
2. W int Roberta Thomalla w 90 rocznicę urodzin   

Do Bożej Op.(…) w int. Romualdy Marcinkiewicz z okazji urodzin i 

za otrzymane dary z prośbą o dalsze łaski  w rodzinie Juzwa   

Za + Tadeusza Drużbiak, Józefa, Gertrudę Tice i ++ dziadków z obu stron         
 

Do Bożej Op.(…) w int Henryki i Zbigniewa Buszyńskich z okazji 

O błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego dla wnuków  
Danuty, Marcina, Moniki, Kamila i 

 
Za ++ Stefanię i Jana Szkolnych i za + Kazimierza Szkolnego 

Pierwsza sobota miesiąca. Wsp. św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 

W intencji Marceliny, Jagody i Dagmary prosząc o potrzebne łaski    

Za ++ z rodzin Preussner, Góreczka, Marek, Luda    

Za ++ Hildegardę i Ryszarda Wancke i + Aleksandrę Przyklenk  

yka, + syna Sławomira i za ++ z rodziny  

Do Bożej Op.(…) w int Urszuli i Edwarda z okazji 35 rocznicy ślubu 



              

1. Świętujemy dziś IV Niedzielę Zwykłą. 
niedzielne. Kolekta dzisiejsza pozostaje w parafii, za tydzień kolekta przeznaczona na 
Kurię i Seminarium Duchowne, a 
klauzurowe.  

2. We wtorek obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego 
Jest to również Dzień Życia Konsekrowanego.
18.00 będzie błogosławieństwo świec tzw. Gromnic.
w intencjach Róż Różańcowych.
Różańcowych. 

3. W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. 
Zapraszamy do spowiedzi świętej przed każdą mszą świętą. W czwartek od 17.00 
będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, w piątek o 6.30 msza święta w intencji 
czcicieli NSPJ, a w sobotę po mszy pora
będzie omówiony  różaniec wynaradzający za grzechy. 

4. W środę po mszy porannej będzie udzielane błogosławieństwo ku czci św. Błażeja.
5. W piątek obchodzimy wspomnienie św. Agaty. Po mszach świętych będzie 

błogosławieństwo wody i chleba ku czci św. Agaty. 
6. We wtorek i czwartek od godziny 16.30 do 17.50 można j

parafialnej zamawiać msze święte, a także w innych sprawach.
maseczkach ochronnych i dezynfekujemy ręce przed wejściem. 

7. We wtorek o 19.00 w kościele będzie próba chóru. Zapraszamy wszystkich chętnych 
do zasilenia szeregów naszego chóru.

8. W sobotę od godziny 8.30 będą odwiedziny chorych, ale na wyraźne zaproszenie. 
Proszę wszystkich chorych zgłosić w zakrystii po mszach albo tel

9. W tym tygodniu są wolne intencje mszalne: W poniedziałek o 6.30
w sobotę o 7.00. Można je zamówić po mszach świę

10. Tradycyjnie jak każdego roku można już składać ofiary na utrzymanie naszego 
cmentarza. W Korfantowie będą to 4 punkty: W sklepie u
w sklepach UPOMINEK u Pani Bogusi Huzar i w Kiosku z Prasą na Rynku. Ofiary 
będzie zbierał również pan Jan Smakuła 
radni. Bardzo proszę, aby zachować
składane ofiary.  
 

                   Parafia Trójcy Świętej 

                        Ogłoszenia duszpasterskie

31 styczeń -

Niedzielę Zwykłą. Dziś na godzinę 16.00 zapraszam
Kolekta dzisiejsza pozostaje w parafii, za tydzień kolekta przeznaczona na 

Duchowne, a wtorkowa kolekta prznaczona jest na zakony 

We wtorek obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej.
to również Dzień Życia Konsekrowanego. W czasie mszy świętej o godzinie 

wieństwo świec tzw. Gromnic. Msza świę
Różańcowych. Po mszy świętej będzie krótkie spotkanie dla Róż 

iu obchodzimy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. 
Zapraszamy do spowiedzi świętej przed każdą mszą świętą. W czwartek od 17.00 
będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, w piątek o 6.30 msza święta w intencji 
czcicieli NSPJ, a w sobotę po mszy porannej przed Najświętszym Sakramentem 

żaniec wynaradzający za grzechy.  
W środę po mszy porannej będzie udzielane błogosławieństwo ku czci św. Błażeja.
W piątek obchodzimy wspomnienie św. Agaty. Po mszach świętych będzie 

ody i chleba ku czci św. Agaty.  
We wtorek i czwartek od godziny 16.30 do 17.50 można już przyjść

ać msze święte, a także w innych sprawach.
maseczkach ochronnych i dezynfekujemy ręce przed wejściem. 

wtorek o 19.00 w kościele będzie próba chóru. Zapraszamy wszystkich chętnych 
do zasilenia szeregów naszego chóru. 
W sobotę od godziny 8.30 będą odwiedziny chorych, ale na wyraźne zaproszenie. 
Proszę wszystkich chorych zgłosić w zakrystii po mszach albo tel

olne intencje mszalne: W poniedziałek o 6.30
żna je zamówić po mszach świętych w zakrystii. 

Tradycyjnie jak każdego roku można już składać ofiary na utrzymanie naszego 
ntowie będą to 4 punkty: W sklepie u Pani Agaty Bień

sklepach UPOMINEK u Pani Bogusi Huzar i w Kiosku z Prasą na Rynku. Ofiary 
będzie zbierał również pan Jan Smakuła - nasz radny. Na wioskach zbiórką zajmą się 
radni. Bardzo proszę, aby zachować wszystkie środki ostrożności. Bardzo dziękuję za 
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- IV Niedziela Zwykła 

 

Dziś na godzinę 16.00 zapraszam na nieszpory 
Kolekta dzisiejsza pozostaje w parafii, za tydzień kolekta przeznaczona na 

kolekta prznaczona jest na zakony 

Matki Bożej Gromnicznej. 
W czasie mszy świętej o godzinie 

Msza święta będzie sprawowana 
Po mszy świętej będzie krótkie spotkanie dla Róż 

iu obchodzimy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. 
Zapraszamy do spowiedzi świętej przed każdą mszą świętą. W czwartek od 17.00 
będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, w piątek o 6.30 msza święta w intencji 

przed Najświętszym Sakramentem 

W środę po mszy porannej będzie udzielane błogosławieństwo ku czci św. Błażeja. 
W piątek obchodzimy wspomnienie św. Agaty. Po mszach świętych będzie 

uż przyjść do kancelarii 
ać msze święte, a także w innych sprawach. Przychodzimy w 

maseczkach ochronnych i dezynfekujemy ręce przed wejściem.  
wtorek o 19.00 w kościele będzie próba chóru. Zapraszamy wszystkich chętnych 

W sobotę od godziny 8.30 będą odwiedziny chorych, ale na wyraźne zaproszenie. 
Proszę wszystkich chorych zgłosić w zakrystii po mszach albo telefonicznie. 

olne intencje mszalne: W poniedziałek o 6.30, w środę o 6.30, i 
tych w zakrystii.  

Tradycyjnie jak każdego roku można już składać ofiary na utrzymanie naszego 
Pani Agaty Bień- Woźniak, 

sklepach UPOMINEK u Pani Bogusi Huzar i w Kiosku z Prasą na Rynku. Ofiary 
nasz radny. Na wioskach zbiórką zajmą się 

wszystkie środki ostrożności. Bardzo dziękuję za 


