
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

8. 02. 2021 
Poniedziałek 

6.30 - 1. Za + ojca Jana Honisz w rocznicę śmierci, za ++ rodziców z obu stron i 
++ z pokrewieństwa
          2. Za + Zofię 

9. 02. 2021 
Wtorek 

18.00 - 1. Za + Stanisławę Szwedo w rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron
 2. W intencji Natalii Szkudlarskiej z okazji 12 rocznicy urodzin

10. 02. 2021 
Środa 

Wspomnienie św. 
6.30 - 1.   
          2.  

11.02. 2021 
Czwartek 

Wspomnienie NMP z Lourdes 
18.00 - 1. W intencji wszystkich chorych i seniorów naszej parafii
            2.  W pewnej intencji

12. 02. 2021 
Piątek 

18.00 - 1. Za + żonę Zofię Tlałka
            2.  Za + Stefanię

13. 02. 2021 
Sobota 

7.00 -  
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

18.00 - Do Bożej Op(…) w intencji Haliny i Jana Kozimor z okazji 38 rocznicy 
ślubu      

14.02. 2021 
Niedziela 

VI Niedziela Zwykła
7.30 - 1.  Do Bożej Op(…) w intencji Izabeli z okazji 18 rocznicy urodzin
          2.       
10.00 -  1.  W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin
             2.     
11.30 - Do Bożej Op(…) w intencji Barbary i 
oraz o zdrowie w rodzinie
16.00 - Nieszpory niedzielne

16.30 -  Za + Barbarę, Tatianę i Mariusza

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

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

2.  Za + Mateusza Kniaź    
Za ++ Hildegardę i Ryszarda Wancke i + Aleksandrę Przyklenk 
Za + 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

Za + ojca Jana Honisz w rocznicę śmierci, za ++ rodziców z obu stron i 
++ z pokrewieństwa  

Za + Zofię Bidzińską - od Stanisławy i Antoniego Baran
Za + Stanisławę Szwedo w rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron
W intencji Natalii Szkudlarskiej z okazji 12 rocznicy urodzin

Wspomnienie św. Scholastyki 

Wspomnienie NMP z Lourdes    
W intencji wszystkich chorych i seniorów naszej parafii
W pewnej intencji   
Za + żonę Zofię Tlałka 
Za + Stefanię Ziółkowską w 30 dzień po śmierci

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

Do Bożej Op(…) w intencji Haliny i Jana Kozimor z okazji 38 rocznicy 

Zwykła 
Do Bożej Op(…) w intencji Izabeli z okazji 18 rocznicy urodzin

W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin   

Do Bożej Op(…) w intencji Barbary i Józefa z okazji rocznicy ślubu 
oraz o zdrowie w rodzinie    

Nieszpory niedzielne 

Za + Barbarę, Tatianę i Mariusza  

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Porządek mszy świętych i nabożeństw 

7  - 14 luty 2021 

 

 

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         

Za + ojca Jana Honisz w rocznicę śmierci, za ++ rodziców z obu stron i 

od Stanisławy i Antoniego Baran 
Za + Stanisławę Szwedo w rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron   
W intencji Natalii Szkudlarskiej z okazji 12 rocznicy urodzin  

W intencji wszystkich chorych i seniorów naszej parafii  

Ziółkowską w 30 dzień po śmierci 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 

Do Bożej Op(…) w intencji Haliny i Jana Kozimor z okazji 38 rocznicy 

Do Bożej Op(…) w intencji Izabeli z okazji 18 rocznicy urodzin  

Józefa z okazji rocznicy ślubu 

 

 

 



              

1. Świętujemy dziś V Niedzielę Zwykłą. 
niedzielne. Kolekta dzisiejsza 

2. W czwartek obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes. Jest to jednocześnie 
Światowy Dzień Chorych. Na godzinę 18.00 zapraszamy wszystkich chorych i 
seniorów na mszę świętą w ich intencji. Po mszy świętej będzie udzielane 
indywidualne błogosławieństwo Najświetszym Sakramen

3. Dziękuję wszystkim którzy pomagali przy posprzą
bożonarodzeniowych.  

4. W przyszłą niedzielę po mszach świę
walentynkowe. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na remont dachu naszego 
kościoła. Ofiara za cia
przygotowali tę akcję walentynkową. 

5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy tzw Dni Eucharystyczne przed Wielkim Postem. 
Adoracja rozpocznie się w niedzielę po mszy o godzinie 11.30 i zakończy się podczas 
nabożeństwa o godzinie 16.00. 
zapraszam na adorację wszystkich parafian mieszkających w wioskach. Od 14.00 do 
15.00 zapraszamy mieszkańców Korfantowa mieszkających w blokach, a od godziny 
15.00 do 16.00 zapraszamy mieszkańców domków jednorodzinnych. 
tygodniu w poniedziałek i wtorek adoracj
będzie zamieszczony w gablotce.

6. W Środę Popielcową msze święte będą odprawiane o godzinach 6.30, 16.30 i 18.00. 
7. W tym tygodniu mamy wolne intencje mszalne: w środę rano, w sobotę o 7.00

są także niedzielne intencje o godzinie 7.30 i 10.00.
świętych w zakrystii.  

8. 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 wszystkie środki ostrożności. 
wpłacać bezpośrednio na konto 

9. Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary na konto 
parafialne: 75 89051010 2001 0040 0956 0001. Będą to datki przeznaczone na bieżące 
rachunki w parafii. Bóg zapłać. 

10. Każdy kto chce wesprzeć remont dachu naszego kościoła może wpłacić swoje ofiary 
na konto remontowe: Bank Spółdzielczy 72 8905 1010 2002 0040 0956 0102.
 

                   Parafia Trójcy Świętej 

                        Ogłoszenia duszpasterskie

7  luty

Niedzielę Zwykłą. Dziś na godzinę 16.00 zapraszam
dzisiejsza przeznaczona jest na Kurię i Seminarium

obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes. Jest to jednocześnie 
Światowy Dzień Chorych. Na godzinę 18.00 zapraszamy wszystkich chorych i 
seniorów na mszę świętą w ich intencji. Po mszy świętej będzie udzielane 
indywidualne błogosławieństwo Najświetszym Sakramentem. 

kim którzy pomagali przy posprzą

rzyszłą niedzielę po mszach świętych będzie można nabyć 
Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na remont dachu naszego 

asteczka jest dobrowolna. Dziękuję wszystkim
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15.00 do 16.00 zapraszamy mieszkańców domków jednorodzinnych. 
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będzie zamieszczony w gablotce. 
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ntencje o godzinie 7.30 i 10.00. Można je zamówić po mszach 

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

NEK u Pani Bogusi Huzar i w Kiosku z Prasą na Rynku. Ofiary 
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Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 - V Niedziela Zwykła 

 

Dziś na godzinę 16.00 zapraszam na nieszpory 
na Kurię i Seminarium Duchowne.  

obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes. Jest to jednocześnie 
Światowy Dzień Chorych. Na godzinę 18.00 zapraszamy wszystkich chorych i 
seniorów na mszę świętą w ich intencji. Po mszy świętej będzie udzielane 

kim którzy pomagali przy posprzątaniu dekoracji 

tych będzie można nabyć Ciasteczka 

Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na remont dachu naszego 
steczka jest dobrowolna. Dziękuję wszystkim, którzy 

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy tzw Dni Eucharystyczne przed Wielkim Postem. 
Adoracja rozpocznie się w niedzielę po mszy o godzinie 11.30 i zakończy się podczas 

w przyszłą niedzielę od godziny 13.00 do 14.00 
rację wszystkich parafian mieszkających w wioskach. Od 14.00 do 

15.00 zapraszamy mieszkańców Korfantowa mieszkających w blokach, a od godziny 
15.00 do 16.00 zapraszamy mieszkańców domków jednorodzinnych. W przyszłym 

a będzie od 7.00 do 18.00. Plan adoracji 

W Środę Popielcową msze święte będą odprawiane o godzinach 6.30, 16.30 i 18.00.  
W tym tygodniu mamy wolne intencje mszalne: w środę rano, w sobotę o 7.00. Wolne 

żna je zamówić po mszach 

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

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

radni. Bardzo proszę, aby zachować wszystkie środki ostrożności. Można je także 
Bardzo dziękuję za składane ofiary. 

Chcących wspomóc parafię materialnie można to uczynić wpłacając ofiary na konto 
parafialne: 75 89051010 2001 0040 0956 0001. Będą to datki przeznaczone na bieżące 

ce wesprzeć remont dachu naszego kościoła może wpłacić swoje ofiary 
na konto remontowe: Bank Spółdzielczy 72 8905 1010 2002 0040 0956 0102. 


