
4. 02. 2021 
Niedziela 
 

VI Niedziela Zwykła
7.30 - 1.  Do Bożej Op(…) w intencji Izabeli z okazji 18 rocznicy urodzin
          2.   Za + Hildegardę 
10.00 -  1. W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin 
             2. Do Bożej Op(…) w intencji Waldemara z okazji 50 rocznicy urodzin
11.30 - Do Bożej Op(…) w intencji Barbary i Józefa z okazji rocznicy ślubu 
oraz o zdrowie w rodzinie
16.00 - Nieszpory niedzielne
16.30 -  Za + Barbarę, Tatianę i Mariusza

15. 02. 2021 
Poniedziałek 

6.30 - 1.    
          2.   

16. 02. 2021 
Wtorek 

18.00 - 1. W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin  (msza ofiarowana)  
 2. Do Bożej Op(…) w intencji Waldemara Czernik z okazji 50 rocznicy 

urodzin   
17. 02. 2021 
Środa 

Środa Popielcowa
6.30 -  
16.30 - W intencji Marysi z okazji 1 rocznicy urodzin oraz w intencji Jasia z 
okazji 3 rocznicy urodzin
18.00 - Za + ojca Dominika Martynowicza i ++ z rodziny 

18.02. 2021 
Czwartek 

18.00 - 1. Za + Stefana Trzop, Zofię Tlałka  i ++ dziadków
            2. Do Bożej Op(…) w intencji
intencji Wacławy i Stanisława Szkolnych z okazji 44 rocznicy ślubu. 

19. 02. 2021 
Piątek 

17.15 - Droga krzyżowa
18.00 - 1.  Za ++ rodziców Zofię i Edwarda Kołkowskich oraz ++ rodziców z 
obu stron 
            2. Za + Zofię Bidzińską 

20. 02. 2021 
Sobota 

7.00 - Za + Zofię Bidzińską 
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
18.00 -  Za ++ rodziców Janinę i 
za ++ z pokrewieństwa

21.02. 2021 
Niedziela 

I Niedziela Wielkiego Postu
7.30 - 1.  Za + Józefa Tekiela
          2.       
10.00 -  1.  Zbiorowa: 1. W intencji wszystkich parafian i dobrodziejów naszego 
kościoła i parafii. 2 Chrzest: Karol Kubica
             2.     
11.30 - Za + męża Tadeusza Sopel w rocznicę śmierci
15.45 - Gorzkie Żale
16.30 -   

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

Zwykła   
Do Bożej Op(…) w intencji Izabeli z okazji 18 rocznicy urodzin
Za + Hildegardę Przybyła w 30 dzień po śmierci
W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin   
Do Bożej Op(…) w intencji Waldemara z okazji 50 rocznicy urodzin

Do Bożej Op(…) w intencji Barbary i Józefa z okazji rocznicy ślubu 
zdrowie w rodzinie    
Nieszpory niedzielne 
Za + Barbarę, Tatianę i Mariusza  

W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin  (msza ofiarowana)  
Do Bożej Op(…) w intencji Waldemara Czernik z okazji 50 rocznicy 

Środa Popielcowa 

W intencji Marysi z okazji 1 rocznicy urodzin oraz w intencji Jasia z 
okazji 3 rocznicy urodzin 

Za + ojca Dominika Martynowicza i ++ z rodziny 
Za + Stefana Trzop, Zofię Tlałka  i ++ dziadków
Do Bożej Op(…) w intencji  rodzin Szkolny, Pasionek, Lemko oraz w 

intencji Wacławy i Stanisława Szkolnych z okazji 44 rocznicy ślubu. 
Droga krzyżowa 

Za ++ rodziców Zofię i Edwarda Kołkowskich oraz ++ rodziców z 

Za + Zofię Bidzińską - od Marii i Mieczysława Dudek z rodziną 
Za + Zofię Bidzińską - od Zofii i Ignacego Baran z rodziną

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
Za ++ rodziców Janinę i Zygmunta Józak, Annę i Franciszka Smakuła i 

za ++ z pokrewieństwa      
I Niedziela Wielkiego Postu 

Za + Józefa Tekiela 

Zbiorowa: 1. W intencji wszystkich parafian i dobrodziejów naszego 
kościoła i parafii. 2 Chrzest: Karol Kubica 

Za + męża Tadeusza Sopel w rocznicę śmierci 
Gorzkie Żale 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Porządek mszy świętych i nabożeństw 

14 - 21 luty 2021 

 

 

Do Bożej Op(…) w intencji Izabeli z okazji 18 rocznicy urodzin  
Przybyła w 30 dzień po śmierci    

Do Bożej Op(…) w intencji Waldemara z okazji 50 rocznicy urodzin   
Do Bożej Op(…) w intencji Barbary i Józefa z okazji rocznicy ślubu 

W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin  (msza ofiarowana)     
Do Bożej Op(…) w intencji Waldemara Czernik z okazji 50 rocznicy 

W intencji Marysi z okazji 1 rocznicy urodzin oraz w intencji Jasia z 

Za + ojca Dominika Martynowicza i ++ z rodziny  
Za + Stefana Trzop, Zofię Tlałka  i ++ dziadków   

rodzin Szkolny, Pasionek, Lemko oraz w 
intencji Wacławy i Stanisława Szkolnych z okazji 44 rocznicy ślubu.   

Za ++ rodziców Zofię i Edwarda Kołkowskich oraz ++ rodziców z 

od Marii i Mieczysława Dudek z rodziną     
od Zofii i Ignacego Baran z rodziną 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 
Zygmunta Józak, Annę i Franciszka Smakuła i 

Zbiorowa: 1. W intencji wszystkich parafian i dobrodziejów naszego 

 



              

1. Świętujemy dziś VI Niedzielę Zwykłą. 
modlitwę przed Najświętszym Sakramentem

2. Dziś, w poniedziałek i we wtorek 
sposób przygotowujemy się do owocnego przeżycia Wielkiego Postu. Dziś na adorację 
od godziny 13.00 do 14.00 zapraszam wszystkich parafian mieszkających w wioska
Od 14.00 do 15.00 zapraszam
godziny 15.00 do 16.00 
wtorek adoracja będzie od 7.00 do 18.00. Plan adoracji zamieszczony 

3. Dziś po mszach świętych można nabyć 
przeznaczony będzie na remont dachu naszego kościoła. Ofiara za ci
dobrowolna. Dziękuję wszystkim

4. W przyszłą niedzielę o 10.00 będzie sprawowana msza świę
mszę świętą można składać w zakrystii lub w kancelarii. Radni za tydzień będą zbierać 
ofiary na remont dachu naszego kościoła. Proszę radnych o wpisanie się na wybraną 
godzinę.  

5. W Środę Popielcową rozpoczynamy święty czas Wielkiego Postu. 
post ścisły. Zachęcam Was wszystkich do owocnego przeżycia tego czasu. M
Środę Popielcową będą odprawiane o godzinach 6.30, 16.30 i 18.00. 

6. W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 17.15 będzie odprawiana Droga Krzyżowa, 
natomiast w niedzielne popołudnie o 15.45 zapraszam na Nabożeństwo Gorzkich Żali z 
kazaniem pasyjnym.  

7. W tym tygodniu mamy 
Popielcową rano, w sobotę o 7.00
10.00 i 16.30. Można je zamówić po mszach świę

8. Można już składać ofiary na utrzymanie naszego cmentarza. 
u Pani Agaty Bień- Woźniak, w
Prasą na Rynku. Ofiary będzie zbierał również pan Jan Smakuła 
wioskach zbiórką zajmą się radni. Bardzo proszę, aby zachować wszystkie środki 
ostrożności. Ofiary można także

9. Do wieczności odeszli: śp. Norbert Lisoń ze Starej Jamki, Janusz Cichy z Myszowic, 
Andrzej Bergiel z Korfantowa, Stanisław Murzyn z Niesiebędowic, Katarzyna 
Szczepaniak zam. w Łambinowicach (msza pogrzebowa we wtorek o godzinie
Zofia Kołodyńska z Kuropasu (pogrzeb w czwartek o godzinie 13.00).
odpoczynek racz Im dać Panie

                   Parafia Trójcy Świętej 

                        Ogłoszenia duszpasterskie

14  luty -

Niedzielę Zwykłą. Dziś na godzinę 16.00 zapraszam
tszym Sakramentem.  

Dziś, w poniedziałek i we wtorek trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu. W ten 
sposób przygotowujemy się do owocnego przeżycia Wielkiego Postu. Dziś na adorację 
od godziny 13.00 do 14.00 zapraszam wszystkich parafian mieszkających w wioska
Od 14.00 do 15.00 zapraszam mieszkańców Korfantowa mieszkających w blokach, a od 

 mieszkańców domków jednorodzinnych. W poniedziałek i 
wtorek adoracja będzie od 7.00 do 18.00. Plan adoracji zamieszczony 

tych można nabyć Ciasteczka walentynkowe. 

przeznaczony będzie na remont dachu naszego kościoła. Ofiara za ci
dobrowolna. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali tę akcję walentynkową. 

0.00 będzie sprawowana msza święta zb
tą można składać w zakrystii lub w kancelarii. Radni za tydzień będą zbierać 

ofiary na remont dachu naszego kościoła. Proszę radnych o wpisanie się na wybraną 

rozpoczynamy święty czas Wielkiego Postu. 
Zachęcam Was wszystkich do owocnego przeżycia tego czasu. M

będą odprawiane o godzinach 6.30, 16.30 i 18.00. 
W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 17.15 będzie odprawiana Droga Krzyżowa, 

iast w niedzielne popołudnie o 15.45 zapraszam na Nabożeństwo Gorzkich Żali z 

 wolne intencje mszalne: w poniedziałek
w sobotę o 7.00. Wolne są także niedzielne intencje o godzinie 7.30,
żna je zamówić po mszach świętych w zakrystii. 

ożna już składać ofiary na utrzymanie naszego cmentarza. Można to uczynić w
Woźniak, w sklepach UPOMINEK u Pani Bogusi Huzar i w Kiosku z 

Prasą na Rynku. Ofiary będzie zbierał również pan Jan Smakuła 
wioskach zbiórką zajmą się radni. Bardzo proszę, aby zachować wszystkie środki 

Ofiary można także wpłacać bezpośrednio na konto paraf
Do wieczności odeszli: śp. Norbert Lisoń ze Starej Jamki, Janusz Cichy z Myszowic, 
Andrzej Bergiel z Korfantowa, Stanisław Murzyn z Niesiebędowic, Katarzyna 
Szczepaniak zam. w Łambinowicach (msza pogrzebowa we wtorek o godzinie
Zofia Kołodyńska z Kuropasu (pogrzeb w czwartek o godzinie 13.00).
odpoczynek racz Im dać Panie… 

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

- VI Niedziela Zwykła 

 

Dziś na godzinę 16.00 zapraszam na wspólną 

trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu. W ten 
sposób przygotowujemy się do owocnego przeżycia Wielkiego Postu. Dziś na adorację 
od godziny 13.00 do 14.00 zapraszam wszystkich parafian mieszkających w wioskach. 

orfantowa mieszkających w blokach, a od 
mieszkańców domków jednorodzinnych. W poniedziałek i 

wtorek adoracja będzie od 7.00 do 18.00. Plan adoracji zamieszczony jest w gablotce. 
kowe. Dochód ze sprzedaży 

przeznaczony będzie na remont dachu naszego kościoła. Ofiara za ciasteczka jest 
którzy przygotowali tę akcję walentynkową.  

ta zbiorowa. Intencje na tą 
tą można składać w zakrystii lub w kancelarii. Radni za tydzień będą zbierać 

ofiary na remont dachu naszego kościoła. Proszę radnych o wpisanie się na wybraną 

rozpoczynamy święty czas Wielkiego Postu. W środę obowiązuje 
Zachęcam Was wszystkich do owocnego przeżycia tego czasu. Msze święte w 

będą odprawiane o godzinach 6.30, 16.30 i 18.00.  
W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 17.15 będzie odprawiana Droga Krzyżowa, 

iast w niedzielne popołudnie o 15.45 zapraszam na Nabożeństwo Gorzkich Żali z 

wolne intencje mszalne: w poniedziałek rano, w Środę 
ntencje o godzinie 7.30, 

tych w zakrystii.  
Można to uczynić w sklepie 

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 

rednio na konto parafialne.  
Do wieczności odeszli: śp. Norbert Lisoń ze Starej Jamki, Janusz Cichy z Myszowic, 
Andrzej Bergiel z Korfantowa, Stanisław Murzyn z Niesiebędowic, Katarzyna 
Szczepaniak zam. w Łambinowicach (msza pogrzebowa we wtorek o godzinie 10.00), 
Zofia Kołodyńska z Kuropasu (pogrzeb w czwartek o godzinie 13.00). Wieczny 


