
28. 02. 2021 
Niedziela 
 

II Niedziela Wielkiego Postu
7.30 - 1. Do Bożej Op.(…) w intencji
           2.  O zdrowie i
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

1. 03. 2021 
Poniedziałek 

6.30 - 1.  Za + Zofię Bidzińską 
           2.   

2. 03. 2021 
Wtorek 

18.00 - 1. W intencji Róż Różańcowych
  2. Za + Zofię Jędrzejewską w 1 

Po mszy spotkanie dla Róż Różańcowych
3. 03. 2021 
Środa 

6.30 - 1. Za ++ Anastazję i Tadusza Juzwa
           2. Do Bożej Op.(…) w int. Grzegorza z okazji 50 rocznicy urodzin

4.03. 2021 
Czwartek 

Święto św. Kazimierza. Pierwszy czwartek miesiąca
17.00 - Adoracja Najświetszego Sakramentu
18.00 - 1.  Za + ojca K
             2.  Za + Henrykę Sokół

5. 03. 2021 
Piątek 

Pierwszy piątek miesiąca
6.30 - Do Miłosierdzia 
17.15 - Droga krzyżowa
18.00 - Za + ojca Kazimierza Wojciechowskiego, za + brata Edwarda i ++ z 
rodziny 

6. 03. 2021 
Sobota 

Pierwsza sobota miesiąca
7.00 -  Za + Krystynę Mrozińską w 1 rocznicę śmierci
Po mszy modlitwa różańcowa w intencji wynagrodzenia za grzechy  
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
18.00 -  Do Bożej Op.(…) w intencji Marii z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 
o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

7.03. 2021 
Niedziela 

III Niedziela Wielkiego Postu
7.30 - 1. Za + Zofię Kołodyńską w 30 dzień po śmierci
           2.       
10.00 -  1.  Do Bożej Op.(…) w intencji
              2. Za ++ z rodziny Kownackich
11.30 - Za ++ rodziców Marię i Jana Sopel oraz za ++ z rodziny
15.45 - Gorzkie Żale
16.30  - Do Bożej Op.(…) w intencji
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Niedziela Wielkiego Postu   
Do Bożej Op.(…) w intencji rocznego dziecka Izabeli Kocot
O zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie Siwek

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  
Za + Zofię Bidzińską - od Janiny Łoza z rodziną

W intencji Róż Różańcowych     
Za + Zofię Jędrzejewską w 1 rocznicę śmierci

Po mszy spotkanie dla Róż Różańcowych   
Za ++ Anastazję i Tadusza Juzwa oraz za ++ dziadków z obu stron
Do Bożej Op.(…) w int. Grzegorza z okazji 50 rocznicy urodzin

św. Kazimierza. Pierwszy czwartek miesiąca
Adoracja Najświetszego Sakramentu 

Za + ojca Kazimierza Dobskiego i ++ dziadków
Za + Henrykę Sokół 

Pierwszy piątek miesiąca 
iłosierdzia Bożego w intencji czcicieli NSPJ

Droga krzyżowa 
Za + ojca Kazimierza Wojciechowskiego, za + brata Edwarda i ++ z 

Pierwsza sobota miesiąca 
Za + Krystynę Mrozińską w 1 rocznicę śmierci 

Po mszy modlitwa różańcowa w intencji wynagrodzenia za grzechy  
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
Do Bożej Op.(…) w intencji Marii z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 

o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny        
Niedziela Wielkiego Postu 

Za + Zofię Kołodyńską w 30 dzień po śmierci

Do Bożej Op.(…) w intencji Ani i Paskala z okazji urodzin
Za ++ z rodziny Kownackich 
++ rodziców Marię i Jana Sopel oraz za ++ z rodziny

Gorzkie Żale 
Do Bożej Op.(…) w intencji Ewy oraz o szczęśliwe rozwiązanie. 
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rocznego dziecka Izabeli Kocot   
potrzebne łaski w rodzinie Siwek     

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  

aniny Łoza z rodziną  

rocznicę śmierci 

oraz za ++ dziadków z obu stron 
Do Bożej Op.(…) w int. Grzegorza z okazji 50 rocznicy urodzin  

św. Kazimierza. Pierwszy czwartek miesiąca 

azimierza Dobskiego i ++ dziadków    

Bożego w intencji czcicieli NSPJ 

Za + ojca Kazimierza Wojciechowskiego, za + brata Edwarda i ++ z 

 
Po mszy modlitwa różańcowa w intencji wynagrodzenia za grzechy   

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 
Do Bożej Op.(…) w intencji Marii z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 

Za + Zofię Kołodyńską w 30 dzień po śmierci   

Ani i Paskala z okazji urodzin  

++ rodziców Marię i Jana Sopel oraz za ++ z rodziny 

Ewy oraz o szczęśliwe rozwiązanie.  



              

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

2. W III niedzielę lutego na remont dachu radni zebrali 5076 zł. 
3. We wtorek o 18.00 msza świę

Róż.  
4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
5. W czwartek od godziny 17.00 zapraszamy na adorację
6. W piątek będzie msza poranna o 6.30 w intencji czcicieli Serca Pana Jezusa.

nabożeństwo do Serca Bożego.
7. W sobotę rano o 7.00 będzie msza ku czci Serca Matki Bożej. Po mszy zapraszamy na 

różaniec przed Najświetszym Sakramentem. 
8. Odwiedziny chorych będą dopiero 27 marca i będą to odwiedziny świąteczne. 
9. 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. 

10. W tym tygodniu mamy wolne intencje mszalne: w poniedziałek
7.30.  

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

12. Wszystkim, którzy składają ofiary na utrzymanie naszego cmentarza bardzo 
serdecznie dziękuję. Możn
radnych parafialnych.  

13. Z okazji trwającego Roku św. Józefa redakcja Gościa Niedzielnego przygotuje 
specjalne, okolicznościowe wydanie 
całości poświęcone św. Józe
znajdzie się wiele ciekawych treści. Cena egzemplarza wyniesie 9 zł. Zachęcamy 
gorąco do wcześniejszego zamawiania tego wyjątkowego numeru Gościa. Zapisy w 
zakrystii lub telefonicznie.

14. 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. 

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

16. Do wieczności odeszli: 
Korfantowa i Jadwiga Dyląg z Myszowic. 

                   Parafia Trójcy Świętej 
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28  luty - II Niedziela Wielkiego Postu

Niedzielę Wielkiego Postu. Dziś o godzinie 15.45 w naszym 
kościele będą odprawione Gorzkie Żale, na które bardzo serdecznie zapraszamy. 
W III niedzielę lutego na remont dachu radni zebrali 5076 zł.  
We wtorek o 18.00 msza święta w intencji Róża Różańcowych. 

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
zwartek od godziny 17.00 zapraszamy na adorację Najświetszego Sakramentu.

W piątek będzie msza poranna o 6.30 w intencji czcicieli Serca Pana Jezusa.
nabożeństwo do Serca Bożego. 
W sobotę rano o 7.00 będzie msza ku czci Serca Matki Bożej. Po mszy zapraszamy na 
różaniec przed Najświetszym Sakramentem.  
Odwiedziny chorych będą dopiero 27 marca i będą to odwiedziny świąteczne. 

kiego Postu o godzinie 17.15 będzie odprawiana Droga 
Krzyżowa, natomiast w niedzielne popołudnie o 15.45 zapraszam na Nabożeństwo 
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.  

wolne intencje mszalne: w poniedziałek

Okazja do spowiedzi jest przed każdą mszą świętą w dni powszednie, a także w
soboty od godziny 17.00. Szczególnie zapraszamy do spowiedzi pierwszopiątkowej. 
Wszystkim, którzy składają ofiary na utrzymanie naszego cmentarza bardzo 
serdecznie 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 
całości poświęcone św. Józefowi, opiekunowi Świętej Rodziny. 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. 
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 mo
ofiary na konto remontowe: Bank Spółdzielczy 72 8905 1010 2002 0040 0956 0102.

: Marek Bergiel z Korfantowa, Kazimierz Kaliściak z 
Korfantowa i Jadwiga Dyląg z Myszowic. Wieczny odpoczynek racz Im
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Niedzielę Wielkiego Postu. Dziś o godzinie 15.45 w naszym 
kościele będą odprawione Gorzkie Żale, na które bardzo serdecznie zapraszamy.  

ch. Po mszy spotkanie dla 

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  
Najświetszego Sakramentu. 

W piątek będzie msza poranna o 6.30 w intencji czcicieli Serca Pana Jezusa. Po mszy 

W sobotę rano o 7.00 będzie msza ku czci Serca Matki Bożej. Po mszy zapraszamy na 

Odwiedziny chorych będą dopiero 27 marca i będą to odwiedziny świąteczne.  
kiego Postu o godzinie 17.15 będzie odprawiana Droga 

Krzyżowa, natomiast w niedzielne popołudnie o 15.45 zapraszam na Nabożeństwo 

wolne intencje mszalne: w poniedziałek rano i w niedzielę o 

Okazja do spowiedzi jest przed każdą mszą świętą w dni powszednie, a także w 
Szczególnie zapraszamy do spowiedzi pierwszopiątkowej.  

Wszystkim, którzy składają ofiary na utrzymanie naszego cmentarza bardzo 
a to jeszcze uczynić w wyznaczonych miejscach oraz u 

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

fowi, opiekunowi Świętej Rodziny. Na 100 stronach 
znajdzie się wiele ciekawych treści. Cena egzemplarza wyniesie 9 zł. Zachęcamy 
gorąco do wcześniejszego zamawiania tego wyjątkowego numeru Gościa. Zapisy w 

Chcących 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. 

Marek Bergiel z Korfantowa, Kazimierz Kaliściak z 
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…. 


