
21. 02. 2021 
Niedziela 
 

I Niedziela Wielkiego Postu
7.30 - 1. Za + Józefa Tekiela
           2.  Do Bożej Op(…) w intencji  męża Andrzeja z okazji urodzin
10.00 - 1. Zbiorowa: 
kościoła i parafii. 2. 
Łotocki i Rogóż oraz za ++ rodziców Elżbietę, Krystynę i Józefa. 3. 
Kołodyńską - od ro
             2.  Za + Irenę Macan w 1 rocznicę śmierci  
11.30 - Za + męża Tadeusza Sopel w rocznicę śmierci
15.45 - Gorzkie Żale
16.30 -    

22. 02. 2021 
Poniedziałek 

Święto Katedry Świętego 
6.30 - 1.    
          2.   

23. 02. 2021 
Wtorek 

18.00 - 1. Za + Stanisława Murzyn 
 2.     

24. 02. 2021 
Środa 

6.30 - 1. Za + Zbigniewa Hermana
           2.   

25.02. 2021 
Czwartek 

18.00 - 1. Za ++ H
z rodzin Woźniak, Preussner i Rączka
            2. Za + Michalinę Przybyszewską w rocznicę śmierci, za + Di
Przybyszewskiego, za + K
Przybyszewskich i za ++ Jana i 

26. 02. 2021 
Piątek 

17.15 - Droga krzyżowa
18.00 - 1.     
            2.       

27. 02. 2021 
Sobota 

7.00 - Za + Stanisława Kramczyńskiego i za ++ z rodziny
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
18.00 -  Za ++ rodziców Helenę i 
Kuzior oraz za + Dariusza

28.02. 2021 
Niedziela 

II Niedziela Wielkiego Postu
7.30 - 1.    
           2.       
10.00 -  1.  Do Bożej Op.(…) w intencji Zofii z okazji 60 rocznicy urodzin
             2.  O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Zura
11.30 - O zdrowie i bł.
15.45 - Gorzkie Żale
16.30 -  O pomyślny przebieg operacji

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

I Niedziela Wielkiego Postu   
Za + Józefa Tekiela  
Do Bożej Op(…) w intencji  męża Andrzeja z okazji urodzin
Zbiorowa: 1. W intencji wszystkich parafian i dobrodziej

kościoła i parafii. 2. Do Bożej Op(…) w intencji rodzin Kubica, Wiszniewski, 
Łotocki i Rogóż oraz za ++ rodziców Elżbietę, Krystynę i Józefa. 3. 

rodziny Kozłowskich z Malborka. 4. Chrzest: Karol Kubica
Za + Irenę Macan w 1 rocznicę śmierci   

Za + męża Tadeusza Sopel w rocznicę śmierci  
Gorzkie Żale 

Święto Katedry Świętego Piotra 

Za + Stanisława Murzyn - od rodziny z Krakowa

Za + Zbigniewa Hermana 

Za ++ Helenę i Władysława Woźniak, za + Ernę Preussner i za ++ 
z rodzin Woźniak, Preussner i Rączka    

Za + Michalinę Przybyszewską w rocznicę śmierci, za + Di
Przybyszewskiego, za + Kazimierza Szkolnego, za + Adolfa i Józefę 
Przybyszewskich i za ++ Jana i Stefanię Szkolnych    

Droga krzyżowa 

Za + Stanisława Kramczyńskiego i za ++ z rodziny
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

Za ++ rodziców Helenę i Tadeusza Kowalskich, Janinę i Piotra 
Kuzior oraz za + Dariusza       

Niedziela Wielkiego Postu 

Do Bożej Op.(…) w intencji Zofii z okazji 60 rocznicy urodzin
O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Zura

O zdrowie i bł. Boże w intencji dzieci, wnuków i prawnuków 
Gorzkie Żale 
O pomyślny przebieg operacji 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Porządek mszy świętych i nabożeństw 

21 - 28 luty 2021 

 

 

Do Bożej Op(…) w intencji  męża Andrzeja z okazji urodzin     
1. W intencji wszystkich parafian i dobrodziejów naszego 

Do Bożej Op(…) w intencji rodzin Kubica, Wiszniewski, 
Łotocki i Rogóż oraz za ++ rodziców Elżbietę, Krystynę i Józefa. 3. Za + Zofię 

Chrzest: Karol Kubica   

 

od rodziny z Krakowa      

Woźniak, za + Ernę Preussner i za ++ 

Za + Michalinę Przybyszewską w rocznicę śmierci, za + Dionizego 
azimierza Szkolnego, za + Adolfa i Józefę 

Za + Stanisława Kramczyńskiego i za ++ z rodziny   
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 

Tadeusza Kowalskich, Janinę i Piotra 

Do Bożej Op.(…) w intencji Zofii z okazji 60 rocznicy urodzin  
O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Zura   

Boże w intencji dzieci, wnuków i prawnuków  



              

1. Świętujemy dziś I Niedzielę Wielkiego Postu. Dziś o godzinie 15.45 w naszym 
kościele będą odprawione Gorzkie Żale, na które bardzo serdecznie zapraszamy. 

2. Dziś przed kościołem radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kościoła. Z akcji 
Walentynkowe Ciastko zebrano na 
ofiary na ten cel serdecznie dziękujemy. 

3. W dni powszednie Wielkiego Postu zachęcamy do liczniejszego uczestnictwa we 
mszach świętych.  

4. 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. 

5. W tym tygodniu mamy 
wieczorem, w środę rano
godzinie 7.30. Można je zamówić po mszach świę

6. Okazja do spowiedzi jest przed każdą mszą świętą w dni powszednie, a także w
soboty od godziny 17.00. 

7. Wszystkim, którzy składają ofiary na utrzymanie naszego cmentarza bardzo 
serdecznie dziękuję. Można to jeszcze uczynić w wyznaczonych miejscach oraz u 
radnych parafialnych.  

8. Z okazji trwającego Roku św. Józefa redakcja Gościa Niedzielnego przygotuje 
specjalne, okolicznościowe wydanie 
całości poświęcone św. Józefowi, opiekunowi Świętej Rodziny. Wydanie to ukaże się 
niezależnie od naszego tygodnika i zostanie dostarczone na parafię przed niedzielą 14 
marca. Mamy nadzieję, że dzięki temu wydawnictwu jeszcze bardziej powiększy się 
grono osób, które mają szczególne nabożeństwo do świętego Józefa. Na 100 stronach 
znajdzie się wiele ciekawych treści. Cena egzemplarza wyniesie 9 zł. Zachęcamy 
gorąco do wcześniejszego zamawiania tego wyjątkowego numeru Gościa. Zapisy w 
zakrystii lub telefonicznie.

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

11. Do wieczności odeszła: śp. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie….

                   Parafia Trójcy Świętej 

                        Ogłoszenia duszpasterskie

21  luty - I Niedziela Wielkiego Postu

I Niedzielę Wielkiego Postu. Dziś o godzinie 15.45 w naszym 
kościele będą odprawione Gorzkie Żale, na które bardzo serdecznie zapraszamy. 

przed kościołem radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kościoła. Z akcji 
zebrano na remont dachu 2300 zł. Wszystkim skł

ofiary na ten cel serdecznie dziękujemy.  
W dni powszednie Wielkiego Postu zachęcamy do liczniejszego uczestnictwa we 

W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 17.15 będzie odprawiana Droga 
żowa, natomiast w niedzielne popołudnie o 15.45 zapraszam na Nabożeństwo 

Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.  
 wolne intencje mszalne: w poniedziałek

rano, w piątek wieczorem. Wolne są także niedzielne i
żna je zamówić po mszach świętych w zakrystii. 

Okazja do spowiedzi jest przed każdą mszą świętą w dni powszednie, a także w
soboty od godziny 17.00.  
Wszystkim, którzy składają ofiary na utrzymanie naszego cmentarza bardzo 

cznie dziękuję. Można to jeszcze uczynić w wyznaczonych miejscach oraz u 

Z okazji trwającego Roku św. Józefa redakcja Gościa Niedzielnego przygotuje 
specjalne, okolicznościowe wydanie - „Gość Niedzielny Extra”, które będzie w 

poświęcone św. Józefowi, opiekunowi Świętej Rodziny. Wydanie to ukaże się 
niezależnie od naszego tygodnika i zostanie dostarczone na parafię przed niedzielą 14 
marca. Mamy nadzieję, że dzięki temu wydawnictwu jeszcze bardziej powiększy się 

re mają szczególne nabożeństwo do świętego Józefa. Na 100 stronach 
znajdzie się wiele ciekawych treści. Cena egzemplarza wyniesie 9 zł. Zachęcamy 
gorąco do wcześniejszego zamawiania tego wyjątkowego numeru Gościa. Zapisy w 
zakrystii lub telefonicznie. 

cych 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 w
ofiary na konto remontowe: Bank Spółdzielczy 72 8905 1010 2002 0040 0956 0102.

: śp. Barbara Kiszka, przez ostatnie lata mieszkała w Prudniku. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…. 
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Ogłoszenia duszpasterskie 

I Niedziela Wielkiego Postu 

 

I Niedzielę Wielkiego Postu. Dziś o godzinie 15.45 w naszym 
kościele będą odprawione Gorzkie Żale, na które bardzo serdecznie zapraszamy.  

przed kościołem radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kościoła. Z akcji 
ont dachu 2300 zł. Wszystkim składającym 

W dni powszednie Wielkiego Postu zachęcamy do liczniejszego uczestnictwa we 

W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 17.15 będzie odprawiana Droga 
żowa, natomiast w niedzielne popołudnie o 15.45 zapraszam na Nabożeństwo 

wolne intencje mszalne: w poniedziałek rano, we wtorek 
. Wolne są także niedzielne intencje o 

tych w zakrystii.  
Okazja do spowiedzi jest przed każdą mszą świętą w dni powszednie, a także w 

Wszystkim, którzy składają ofiary na utrzymanie naszego cmentarza bardzo 
cznie dziękuję. Można to jeszcze uczynić w wyznaczonych miejscach oraz u 

Z okazji trwającego Roku św. Józefa redakcja Gościa Niedzielnego przygotuje 
„Gość Niedzielny Extra”, które będzie w 

poświęcone św. Józefowi, opiekunowi Świętej Rodziny. Wydanie to ukaże się 
niezależnie od naszego tygodnika i zostanie dostarczone na parafię przed niedzielą 14 
marca. Mamy nadzieję, że dzięki temu wydawnictwu jeszcze bardziej powiększy się 

re mają szczególne nabożeństwo do świętego Józefa. Na 100 stronach 
znajdzie się wiele ciekawych treści. Cena egzemplarza wyniesie 9 zł. Zachęcamy 
gorąco do wcześniejszego zamawiania tego wyjątkowego numeru Gościa. Zapisy w 

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

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. 

Barbara Kiszka, przez ostatnie lata mieszkała w Prudniku. 


