
14. 03. 2021 
Niedziela 
 

IV Niedziela Wielkiego Postu
7.30 - W int. mieszkańców Włostowy oraz za ++ mieszkańców 
10.00 -  1. Za + 
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.  

15. 03. 2021 
Poniedziałek 

6.30 - 1. Za + Jadwigę Dyląg 
           2.  O zdrowie i pomyślny przebieg operacji dla Jolanty Lisoń

16. 03. 2021 
Wtorek 

18.00 - 1. Za ++ rodziców Annę i Mikołaja oraz za + siostrę Zofię
  2. Za + Zbigniewa Hermana

17. 03. 2021 
Środa 

6.30 - 1. Za ++ rodziców, + męża, rodzeństwo i całe pokrewieństwo
           2. Za + męża Waldemara Łozowickiego i ++ rodziców z obu stron 

18.03. 2021 
Czwartek 

18.00 - 1. Za + mamę Marię i babcię Anastazję Kowalską i ++ z tych rodzin 
           2. Za ++ Władysława i Marię Buczkowskich oraz ++ dziadków

19. 03. 2021 
Piątek 

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
17.15 - Droga krzyżowa
18.00 - 1. W intencji mieszkańców 
             2.  W intencji mężczyzn i młodzieńców naszej parafii

20. 03. 2021 
Sobota 

7.00 - Za + Zofię Bidzińską
17.00 - Adoracja
18.00 -  Za + męża Józefa Bednarskiego i ++ 

21.03. 2021 
Niedziela 

VI Niedziela Wielkiego Postu
7.30 - 1. Za + męża Tadeusza w 7 rocznicę śmierci i za + syna Krzysztofa 
Trusiewicz i ++ rodziców z obu stron
           2.  Za ++ 
10.00 -  1.  Zbiorowa: 1. W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i 
parafii. 2. W intencji Wiesławy prosząc o Bożą opiekę i potrzebne łaski. 3. 
Za + Marię Piechnik w 5 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny Śmiałych. 4. 
Za + Jadwigę Dyląg 
Chrzest: Krystian Bzdyra
              2. O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Zastawnych
11.30 - Do Bożej Op(…) w intencji Józefa z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 
z prośbą o dalsze błogosłąwieństwo w rodzinie Hamadyk
15.45 - Gorzkie Żale
16.30  - Za + matkę Bogusławę Klubkowską w rocznicę śmierci i + ojca i ++ 
rodzeństwo     

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

Niedziela Wielkiego Postu  - Laetare 
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.   
Za + Jadwigę Dyląg - od Jadwigi Szeląg z rodziną
O zdrowie i pomyślny przebieg operacji dla Jolanty Lisoń
Za ++ rodziców Annę i Mikołaja oraz za + siostrę Zofię
Za + Zbigniewa Hermana - od Związku Emerytów i Rencistów

Za ++ rodziców, + męża, rodzeństwo i całe pokrewieństwo
Za + męża Waldemara Łozowickiego i ++ rodziców z obu stron 
Za + mamę Marię i babcię Anastazję Kowalską i ++ z tych rodzin 

Za ++ Władysława i Marię Buczkowskich oraz ++ dziadków
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP 

Droga krzyżowa 
W intencji mieszkańców Starej Jamki - Ślubowana
W intencji mężczyzn i młodzieńców naszej parafii

Za + Zofię Bidzińską   
Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
Za + męża Józefa Bednarskiego i ++ dziadków

VI Niedziela Wielkiego Postu 
Za + męża Tadeusza w 7 rocznicę śmierci i za + syna Krzysztofa 

Trusiewicz i ++ rodziców z obu stron     
Za ++ Paulinę i Franciszka Thomalla      

Zbiorowa: 1. W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i 
parafii. 2. W intencji Wiesławy prosząc o Bożą opiekę i potrzebne łaski. 3. 
Za + Marię Piechnik w 5 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny Śmiałych. 4. 
Za + Jadwigę Dyląg - od Haliny Pola. 5 Roczek: Damian Gałczyński. 6. 
Chrzest: Krystian Bzdyra   

O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Zastawnych
Do Bożej Op(…) w intencji Józefa z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 

z prośbą o dalsze błogosłąwieństwo w rodzinie Hamadyk
Gorzkie Żale 
Za + matkę Bogusławę Klubkowską w rocznicę śmierci i + ojca i ++ 
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mieszkańców Włostowy oraz za ++ mieszkańców - ślubowana    
Jadwigę Kościuk w 1 rocznicę śmierci i za + Zofię 

od Jadwigi Szeląg z rodziną     
O zdrowie i pomyślny przebieg operacji dla Jolanty Lisoń  
Za ++ rodziców Annę i Mikołaja oraz za + siostrę Zofię       

od Związku Emerytów i Rencistów   
Za ++ rodziców, + męża, rodzeństwo i całe pokrewieństwo 
Za + męża Waldemara Łozowickiego i ++ rodziców z obu stron   
Za + mamę Marię i babcię Anastazję Kowalską i ++ z tych rodzin  

Za ++ Władysława i Marię Buczkowskich oraz ++ dziadków 

Ślubowana  
W intencji mężczyzn i młodzieńców naszej parafii 

Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 
dziadków          

Za + męża Tadeusza w 7 rocznicę śmierci i za + syna Krzysztofa 

Zbiorowa: 1. W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i 
parafii. 2. W intencji Wiesławy prosząc o Bożą opiekę i potrzebne łaski. 3. 
Za + Marię Piechnik w 5 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny Śmiałych. 4. 

Damian Gałczyński. 6. 

O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Zastawnych  
Do Bożej Op(…) w intencji Józefa z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 

z prośbą o dalsze błogosłąwieństwo w rodzinie Hamadyk   

Za + matkę Bogusławę Klubkowską w rocznicę śmierci i + ojca i ++ 



              

1. IV Niedziela Wielkiego 
blisko. Dziś na godzinę 15.45 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali. 

2. W piątek obchodzimy Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Na mszę świętą o 
godzinie 18.00 zapraszamy mężczyzn i młodzieńców. Oczywiście kobiety też mile są 
widziane.  

3. 25 marca (czwartek) obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Na mszę 
świętą  o godzinie 18.00 zapraszamy wszystkie kobiety i dziewczęta.  

4. W przyszłą niedzielę o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza święta zbiorowa i 
udzielony będzie Sakrament Chrztu Świętego. Radni pod kościołem będą zbirać ofiary 
na remont dachu naszego kościoła. 
godzinę. 

5. W Niedzielę Palmową planowany jest kiermasz wielkanocny. Przed mszami 
niedzielnymi będzie można kupić ręcznie wykonaną palmę. Dlatego proszę bardzo o 
nabycie palmy bezposrednio przed mszą świetą na naszym kier
baranki wielkanocne z wosku i ciasteczka wielkanocne. Dochód z kiermaszu będzie 
przeznaczony na remont dachu kościoła. 

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

7. Okazja do spowiedzi jest przed każdą mszą świętą w dni powszednie, a także w
soboty od godziny 17.00. 
planowana od godziny 14.00. Ale
wyglądało i czy nie będą wprowadzone jakieś obostrzenia. Tak samo z gazetkami 
wydajemy ich, ponieważ trudno planować cokolwiek na dwa tygodnie do przodu. 
Wszystkie informacje są publikowane na stronach inter

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

9. Zostało jeszcze kilka numerów Gościa Niedzielnego poświęconego w całośc
Józefowi. Można go kupić w zakrystii. 

10. 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. 

11. 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

14  marzec - IV Niedziela Wielkiego Postu

 Postu przypomina nam, że święta Paschelne są już bardzo 
. Dziś na godzinę 15.45 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali. 

W piątek obchodzimy Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Na mszę świętą o 
godzinie 18.00 zapraszamy mężczyzn i młodzieńców. Oczywiście kobiety też mile są 

25 marca (czwartek) obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Na mszę 
zinie 18.00 zapraszamy wszystkie kobiety i dziewczęta.  

W przyszłą niedzielę o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza święta zbiorowa i 
udzielony będzie Sakrament Chrztu Świętego. Radni pod kościołem będą zbirać ofiary 
na remont dachu naszego kościoła. Proszę radnych o wpisanie się na wybraną 

W Niedzielę Palmową planowany jest kiermasz wielkanocny. Przed mszami 
niedzielnymi będzie można kupić ręcznie wykonaną palmę. Dlatego proszę bardzo o 
nabycie palmy bezposrednio przed mszą świetą na naszym kier
baranki wielkanocne z wosku i ciasteczka wielkanocne. Dochód z kiermaszu będzie 
przeznaczony na remont dachu kościoła.  
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.  
Okazja do spowiedzi jest przed każdą mszą świętą w dni powszednie, a także w
soboty od godziny 17.00. Jeśli chodzi o spowiedź w Niedzielę Palmową to jest ona 
planowana od godziny 14.00. Ale jeszcze dokładnie nie wiemy jak to będzie 
wyglądało i czy nie będą wprowadzone jakieś obostrzenia. Tak samo z gazetkami 
wydajemy ich, ponieważ trudno planować cokolwiek na dwa tygodnie do przodu. 
Wszystkie informacje są publikowane na stronach internetowych. 
Wszystkim, którzy składają ofiary na utrzymanie naszego cmentarza bardzo 
serdecznie dziękuję. Można to jeszcze uczynić w wyznaczonych miejscach oraz u 

Zostało jeszcze kilka numerów Gościa Niedzielnego poświęconego w całośc
Józefowi. Można go kupić w zakrystii.  
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.  

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

 

Postu przypomina nam, że święta Paschelne są już bardzo 
. Dziś na godzinę 15.45 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali.  

W piątek obchodzimy Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Na mszę świętą o 
godzinie 18.00 zapraszamy mężczyzn i młodzieńców. Oczywiście kobiety też mile są 

25 marca (czwartek) obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Na mszę 
zinie 18.00 zapraszamy wszystkie kobiety i dziewczęta.   

W przyszłą niedzielę o godzinie 10.00 będzie sprawowana msza święta zbiorowa i 
udzielony będzie Sakrament Chrztu Świętego. Radni pod kościołem będą zbirać ofiary 

szę radnych o wpisanie się na wybraną 

W Niedzielę Palmową planowany jest kiermasz wielkanocny. Przed mszami 
niedzielnymi będzie można kupić ręcznie wykonaną palmę. Dlatego proszę bardzo o 
nabycie palmy bezposrednio przed mszą świetą na naszym kiermaszu. Będą także 
baranki wielkanocne z wosku i ciasteczka wielkanocne. Dochód z kiermaszu będzie 

W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 17.15 będzie odprawiana Droga 
15.45 zapraszam na Nabożeństwo 

Okazja do spowiedzi jest przed każdą mszą świętą w dni powszednie, a także w 
Jeśli chodzi o spowiedź w Niedzielę Palmową to jest ona 

jeszcze dokładnie nie wiemy jak to będzie 
wyglądało i czy nie będą wprowadzone jakieś obostrzenia. Tak samo z gazetkami - nie 
wydajemy ich, ponieważ trudno planować cokolwiek na dwa tygodnie do przodu. 

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

Zostało jeszcze kilka numerów Gościa Niedzielnego poświęconego w całości św. 

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

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


