
7. 03. 2021 
Niedziela 
 

III Niedziela Wielkiego Postu
7.30 - 1. Za + Zofię Kołodyńską w 30 dzień po śmierci
           2. Za ++ rodziców Amalię i Gintra 
Piotrowskich      
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

8. 03. 2021 
Poniedziałek 

6.30 - 1. Za + Jana Cichego w miesiąc po śmierci
           2. Za + Stanisława Murzyn w miesiąc po śmierci

9. 03. 2021 
Wtorek 

18.00 - 1. Za + Zbigniewa 
  2.  Za ++ Witolda, Barbarę, Marcelinę i Włodzimierza i za ++ 

dziadków 
10. 03. 2021 
Środa 

6.30 - 1. Za + Jadwigę Dyląg 
           2.   

11.03. 2021 
Czwartek 

18.00 - 1.  Za + Zofię Bidzińską 
             2.  Za + matkę Zofię w rocznicę śmierci

12. 03. 2021 
Piątek 

17.15 - Droga krzyżowa
18.00 - 1. Za ++ rodziców Marię i Pawła Preussner, siostry
Marię, wnuka Franciszka i ++ z pokrewieństwa
             2. Za + Adolfa Błaszczuk w rocznicę śmierci

13. 03. 2021 
Sobota 

7.00 -    
17.00 - Adoracja
18.00 -  Za + męża Narcyza Sawickiego, ++ rodziców z obu stron i + 
szwagra Stefana  

14.03. 2021 
Niedziela 

IV Niedziela Wielkiego Postu
7.30 - 1. W intencji mieszkańców Włostowy oraz za ++ mieszkańców 
ślubowana    
           2.        
10.00 -  1. Za + Jadwigę Kościuk w 1 rocznicę śmierci i za + Zofię 
Paszkowską w 30 dzień po śmierci
              2. Za + męża Leonarda
11.30 - Za ++ Helenę i Aleksandra
15.45 - Gorzkie Żale
16.30  -  Za + męża Jerzego i + matkę Józefę. 

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

Niedziela Wielkiego Postu   
Za + Zofię Kołodyńską w 30 dzień po śmierci
Za ++ rodziców Amalię i Gintra Jeż i ++ Halinę i Tadeusza 

 
Do Bożej Op.(…) w intencji Ani i Paskala z okazji urodzin 
Za ++ z rodziny Kownackich 

Za ++ rodziców Marię i Jana Sopel oraz za ++ z rodziny
Gorzkie Żale 

Bożej Op.(…) w intencji Ewy oraz o szczęśliwe rozwiązanie. 
Za + Jana Cichego w miesiąc po śmierci    
Za + Stanisława Murzyn w miesiąc po śmierci
Za + Zbigniewa Zawadzkiego      

Za ++ Witolda, Barbarę, Marcelinę i Włodzimierza i za ++ 

Za + Jadwigę Dyląg -  od Kingi z mamą 

Za + Zofię Bidzińską - od Marii Raczek z rodziną
Za + matkę Zofię w rocznicę śmierci  

Droga krzyżowa 
Za ++ rodziców Marię i Pawła Preussner, siostry

ranciszka i ++ z pokrewieństwa 
Za + Adolfa Błaszczuk w rocznicę śmierci 

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
Za + męża Narcyza Sawickiego, ++ rodziców z obu stron i + 

szwagra Stefana         
Niedziela Wielkiego Postu - Laetare 

W intencji mieszkańców Włostowy oraz za ++ mieszkańców 

Za + Jadwigę Kościuk w 1 rocznicę śmierci i za + Zofię 
Paszkowską w 30 dzień po śmierci   

Za + męża Leonarda 
Za ++ Helenę i Aleksandra  
Gorzkie Żale 
Za + męża Jerzego i + matkę Józefę.   

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Porządek mszy świętych i nabożeństw 

7  - 14 marzec 2021 

 

 

Za + Zofię Kołodyńską w 30 dzień po śmierci   
Jeż i ++ Halinę i Tadeusza 

Ani i Paskala z okazji urodzin  

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

Ewy oraz o szczęśliwe rozwiązanie.    

Za + Stanisława Murzyn w miesiąc po śmierci  

Za ++ Witolda, Barbarę, Marcelinę i Włodzimierza i za ++ 

od Marii Raczek z rodziną  

Za ++ rodziców Marię i Pawła Preussner, siostry Martę, Gertrudę, 

Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 
Za + męża Narcyza Sawickiego, ++ rodziców z obu stron i + 

W intencji mieszkańców Włostowy oraz za ++ mieszkańców - 

Za + Jadwigę Kościuk w 1 rocznicę śmierci i za + Zofię 

 



              

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

2. Odwiedziny chorych będą 27 marca i będą to odwiedziny świąteczne. 
3. 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. 

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

5. Już dziś zapraszamy wszystkich mężczyzn i młodzieńców w piątek 19 marca w 
Uroczystość św. Józefa na uroczystą mszę świętą o godzinie 18.00.

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

7. W tym tygodniu są jeszcze wolne intencje mszalne: w środę rano, w sobotę rano, a 
także w niedzielę o 7.30.  

8. Dotarł już specjalny numer Gościa Niedzielnego w całości poświęcony św. Józefowi. 
Ci, którzy go zamówili mogą go odebrać w zakrystii. Cena tego numeru to 9 zł. 

9. We wtorek po mszy wieczornej w kościele będzie spotkanie dla kandydat
bierzmowania z klas VIII. 

10. W czwartek na mszę wieczorną zapraszam dzieci komunijne wraz z rodzicami. Po 
mszy świętej będzie katecheza dla dzieci i rodziców. 

11. 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. 

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

                   Parafia Trójcy Świętej 

                        Ogłoszenia duszpasterskie

7 marzec - III Niedziela Wielkiego Postu

Niedzielę Wielkiego Postu. Dziś o godzinie 15.45 będą 
odprawione Gorzkie Żale, na które bardzo serdecznie zapraszamy. 
Odwiedziny chorych będą 27 marca i będą to odwiedziny świąteczne. 
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.  

ja do spowiedzi jest przed każdą mszą świętą w dni powszednie, a także w
soboty od godziny 17.00.  
Już dziś zapraszamy wszystkich mężczyzn i młodzieńców w piątek 19 marca w 
Uroczystość św. Józefa na uroczystą mszę świętą o godzinie 18.00.
Wszystkim, którzy składają ofiary na utrzymanie naszego cmentarza bardzo 
serdecznie dziękuję. Można to jeszcze uczynić w wyznaczonych miejscach oraz u 

W tym tygodniu są jeszcze wolne intencje mszalne: w środę rano, w sobotę rano, a 
 

Dotarł już specjalny numer Gościa Niedzielnego w całości poświęcony św. Józefowi. 
Ci, którzy go zamówili mogą go odebrać w zakrystii. Cena tego numeru to 9 zł. 
We wtorek po mszy wieczornej w kościele będzie spotkanie dla kandydat
bierzmowania z klas VIII.  
W czwartek na mszę wieczorną zapraszam dzieci komunijne wraz z rodzicami. Po 
mszy świętej będzie katecheza dla dzieci i rodziców.  
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.

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

Niedziela Wielkiego Postu 

 

Niedzielę Wielkiego Postu. Dziś o godzinie 15.45 będą 
odprawione Gorzkie Żale, na które bardzo serdecznie zapraszamy.  
Odwiedziny chorych będą 27 marca i będą to odwiedziny świąteczne.  
W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 17.15 będzie odprawiana Droga 
Krzyżowa, natomiast w niedzielne popołudnie o 15.45 zapraszam na Nabożeństwo 

ja do spowiedzi jest przed każdą mszą świętą w dni powszednie, a także w 

Już dziś zapraszamy wszystkich mężczyzn i młodzieńców w piątek 19 marca w 
Uroczystość św. Józefa na uroczystą mszę świętą o godzinie 18.00. 
Wszystkim, którzy składają ofiary na utrzymanie naszego cmentarza bardzo 
serdecznie dziękuję. Można to jeszcze uczynić w wyznaczonych miejscach oraz u 

W tym tygodniu są jeszcze wolne intencje mszalne: w środę rano, w sobotę rano, a 

Dotarł już specjalny numer Gościa Niedzielnego w całości poświęcony św. Józefowi. 
Ci, którzy go zamówili mogą go odebrać w zakrystii. Cena tego numeru to 9 zł.  
We wtorek po mszy wieczornej w kościele będzie spotkanie dla kandydatów do 

W czwartek na mszę wieczorną zapraszam dzieci komunijne wraz z rodzicami. Po 

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. 


