
21. 03. 2021 
Niedziela 
 

V 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 ++ Paulinę i Franciszka Thomalla     
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. 
brata Mariana. 4. 
Śmiałych. 5. Za + Jadwigę Dyląg 
Kornel Mickiewicz
              2. O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Zastawnych 
11.30 - Do Bożej Op(…) w intencji Józefa z okazji 70 rocznicy urodzin
o dalsze błogosławieństwo w rodzinie Hamadyk
15.45 - Gorzkie Żale
16.30  - Za + matkę 

22. 03. 2021 
Poniedziałek 

6.30 - 1. Za dusze w czyśćcu 
           2.     

23. 03. 2021 
Wtorek 

18.00 - 1.  Za + Jadwigę Dyląg w 30 dzień po smierci
 2.     

24. 03. 2021 
Środa 

6.30 - Za + Zbigniewa Hermana
 

25.03. 2021 
Czwartek 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
18.00 - 1. W intencji kobiet i dziewcząt w naszej parafii
             2. Za + Stanisława Sopel i za ++ z rodziny
Wielkopostny wieczór skupienia

26. 03. 2021 
Piątek 

17.15 - Droga krzyżowa
18.00 - 1.  Za + Henryka Charłamów w 30 dzień po śmierci
             2. Do Bożej Op(…) w int. córki Marii z ok. 9 rocz. urodzin
Siedlok 
Wielkopostny wieczór skupienia  

27. 03. 2021 
Sobota 

7.00 -  Za + Zofię Bidzińską 
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
18.00 -  Za + Marię i Józefa oraz za ++ rodziców
stron 
Wielkopostny wieczór skupienia 

28.03. 2021 
Niedziela 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
7.30 - 1.  Za + Władysława Prochera
           2.    
10.00 -  1. Za + męża Arnolda Broda
             2.   
11.30 -  Za + męża Józefa Iwach w rocz. śm oraz za ++ rodziców Iwach i Kowalski
16.30  - W int. emerytów i Recistów w Korfantowie i za ++ ze związku Emerytów i 
Rencistów      

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

Niedziela Wielkiego Postu  - Laetare 
Za + męża Tadeusza w 7 rocznicę śmierci i za + syna Krzysztofa Trusiewicz i 

++ rodziców z obu stron     
2.  Za ++ Paulinę i Franciszka Thomalla      

Zbiorowa: 1. W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i parafii. 2. W 
iesławy prosząc o Bożą opiekę i potrzebne łaski. 3. 

brata Mariana. 4. Za + Marię Piechnik w 5 rocznicę śmierci 
. Za + Jadwigę Dyląg - od Haliny Pola. 6 Roczek: Damian Gałczyński, 

Kornel Mickiewicz 6. Chrzest: Krystian Bzdyra   
O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Zastawnych  

Do Bożej Op(…) w intencji Józefa z okazji 70 rocznicy urodzin
wieństwo w rodzinie Hamadyk   

Gorzkie Żale 
Za + matkę Bogusławę Klubkowską w rocznicę śmierci i + ojca i ++ rodzeństwo
Za dusze w czyśćcu - ofiara ze skarbonki   

adwigę Dyląg w 30 dzień po smierci       

Za + Zbigniewa Hermana 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
W intencji kobiet i dziewcząt w naszej parafii  
Za + Stanisława Sopel i za ++ z rodziny  

Wielkopostny wieczór skupienia 
Droga krzyżowa 

Za + Henryka Charłamów w 30 dzień po śmierci  
Do Bożej Op(…) w int. córki Marii z ok. 9 rocz. urodzin

Wielkopostny wieczór skupienia   
Za + Zofię Bidzińską - od Danuty Pietrzyk z rodziną 
Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

rię i Józefa oraz za ++ rodziców Czesławę i Józefa i ++ dziadków z obu 

Wielkopostny wieczór skupienia           
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

Za + Władysława Prochera     

Za + męża Arnolda Broda 

Za + męża Józefa Iwach w rocz. śm oraz za ++ rodziców Iwach i Kowalski
emerytów i Recistów w Korfantowie i za ++ ze związku Emerytów i 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Porządek mszy świętych i nabożeństw 
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Za + męża Tadeusza w 7 rocznicę śmierci i za + syna Krzysztofa Trusiewicz i 

Zbiorowa: 1. W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i parafii. 2. W 
iesławy prosząc o Bożą opiekę i potrzebne łaski. 3. O łaskę zdrowia dla 

Za + Marię Piechnik w 5 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny 
la. 6 Roczek: Damian Gałczyński, 

Do Bożej Op(…) w intencji Józefa z okazji 70 rocznicy urodzin oraz z prośbą 

Bogusławę Klubkowską w rocznicę śmierci i + ojca i ++ rodzeństwo    

 
Do Bożej Op(…) w int. córki Marii z ok. 9 rocz. urodzin oraz o bł. w rodzinie 

Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 
Czesławę i Józefa i ++ dziadków z obu 

Za + męża Józefa Iwach w rocz. śm oraz za ++ rodziców Iwach i Kowalski 
emerytów i Recistów w Korfantowie i za ++ ze związku Emerytów i 

 



              

1. Dziś o godzinie 15.54 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali. Dziś przed kościołem 
radni zbierają ofiary na remont dachu kościoła. Za składane ofiary serdecznie dziękuję.

2. Za Tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie Palm będzie podczas każdej mszy świętej. 
3. W czwartek obchodzimy Uroczystość 

godzinie 18.00 zapraszamy kobiety i dziewczęta.
4. W czwartkowy, piątkowy i sobotni wieczór zaprasza

Wielkopostne Wieczory Skupienia. Rozpoczęcie mszą świętą o godzinie 18.00. Po mszy 
będzie nauka rekolekcyjna, adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa. Te 
wieczory mają nas przygotować do owocnego przeżywania Świąt P
czwartek tematyka spotkania to Boża miłość i grzech, w piątek zbawienie, wiara i 
nawrócenie, a w sobotę Duch Święty i wspólnota
z tej propozycji.  

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 kiermaszu. Będą także baranki wielkanocne z 
wosku i ciasteczka wielkanocne. Dochód z kiermaszu będzie przeznaczony na remont 
dachu kościoła.  

6. W piątek Droga krzyżowa o godzinie 17.
7. Okazja do spowiedzi jest przed każdą mszą świętą w dni powszednie, a także w

godziny 17.00. Spowiedź wielkanocna 
18.00 z przerwą od 16.15 do 17.00. Spowiedź będzie także w Wielkim Tygodniu. 

8. W tym tygodniu mamy wolne intencje mszalne: w poniedziałek rano, we wtorek o 18.00 
oraz w niedzielę o 7.30 i 10.00. Można je zamówić

9. W przyszła niedzielę będą gazetki parafialne, a w nich wszystkie informacje związane z 
Wielkim Tygodniem, Triduum Paschalnym, spowiedziami i porządkiem wszystkich mszy 
i nabożeństw.   

10. Wszystkim, którzy składają ofiary na utrzymanie naszego cm
dziękuję. Można to jeszcze uczynić w wyznaczonych miejscach oraz u radnych 
parafialnych.  

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

13. Do wiecznośći odeszli: Marian Kawala z ul. Prudnickiej
Franciszka Paraszczuk z ul. Opolskiej
racz Im dać Panie….. 

                   Parafia Trójcy Świętej 

                        Ogłoszenia 
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Dziś o godzinie 15.54 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali. Dziś przed kościołem 
radni zbierają ofiary na remont dachu kościoła. Za składane ofiary serdecznie dziękuję.
Za Tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie Palm będzie podczas każdej mszy świętej. 

obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Na mszę świętą 
zapraszamy kobiety i dziewczęta. 

y i sobotni wieczór zapraszamy Was bardzo serdecznie na 
Wielkopostne Wieczory Skupienia. Rozpoczęcie mszą świętą o godzinie 18.00. Po mszy 
będzie nauka rekolekcyjna, adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa. Te 
wieczory mają nas przygotować do owocnego przeżywania Świąt P
czwartek tematyka spotkania to Boża miłość i grzech, w piątek zbawienie, wiara i 

a w sobotę Duch Święty i wspólnota. Zapraszamy serdecznie do skorzystania 

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 

ciasteczka wielkanocne. Dochód z kiermaszu będzie przeznaczony na remont 

Droga krzyżowa o godzinie 17.15. 
Okazja do spowiedzi jest przed każdą mszą świętą w dni powszednie, a także w

Spowiedź wielkanocna jest w przyszłą niedzielę od godziny 14.00 do 
18.00 z przerwą od 16.15 do 17.00. Spowiedź będzie także w Wielkim Tygodniu. 
W tym tygodniu mamy wolne intencje mszalne: w poniedziałek rano, we wtorek o 18.00 
oraz w niedzielę o 7.30 i 10.00. Można je zamówić w zakrystii. 
W przyszła niedzielę będą gazetki parafialne, a w nich wszystkie informacje związane z 
Wielkim Tygodniem, Triduum Paschalnym, spowiedziami i porządkiem wszystkich mszy 

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

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 może wpłacić swoje ofiary 
na konto remontowe: Bank Spółdzielczy 72 8905 1010 2002 0040 0956 0102.

Marian Kawala z ul. Prudnickiej (pogrzeb w środę o 10.00) i 
araszczuk z ul. Opolskiej (pogrzeb w środę o 15.00)
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Dziś o godzinie 15.54 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali. Dziś przed kościołem 
radni zbierają ofiary na remont dachu kościoła. Za składane ofiary serdecznie dziękuję. 
Za Tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie Palm będzie podczas każdej mszy świętej.  
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wieczory mają nas przygotować do owocnego przeżywania Świąt Paschalnych, W 
czwartek tematyka spotkania to Boża miłość i grzech, w piątek zbawienie, wiara i 

. Zapraszamy serdecznie do skorzystania 

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 

ciasteczka wielkanocne. Dochód z kiermaszu będzie przeznaczony na remont 

Okazja do spowiedzi jest przed każdą mszą świętą w dni powszednie, a także w soboty od 
niedzielę od godziny 14.00 do 

18.00 z przerwą od 16.15 do 17.00. Spowiedź będzie także w Wielkim Tygodniu.  
W tym tygodniu mamy wolne intencje mszalne: w poniedziałek rano, we wtorek o 18.00 

W przyszła niedzielę będą gazetki parafialne, a w nich wszystkie informacje związane z 
Wielkim Tygodniem, Triduum Paschalnym, spowiedziami i porządkiem wszystkich mszy 

entarza bardzo serdecznie 
dziękuję. Można to jeszcze uczynić w wyznaczonych miejscach oraz u radnych 

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

że wpłacić swoje ofiary 
na konto remontowe: Bank Spółdzielczy 72 8905 1010 2002 0040 0956 0102. 
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