
28. 03. 2021 
Niedziela 
 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
7.30 - 1.  Za + Władysława Prochera  
           2. W intecji Neli Preussner z okazji 3 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski oraz o opiekę Anioła Stróża 
10.00 -  1. Za + męża Arnolda Broda
              2.  Do Bożej Op.(…) w int mamy Haliny, syna Patryka i brata Damiana z okazji 
urodzin 
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

29. 03. 2021 
Poniedziałek 

Wielki Poniedziałek
6.30 - 1.  Za + męża, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze czyśćcowe  
          2.  Za + matkę Józefę Ryś  

30. 03. 2021 
Wtorek 

Wielki Wtorek  
18.00 -   1. O zdrowie i bł. w rodzinie Szkolnych, oraz w intencji Damiana z okazji 
urodzin oraz w intencji wnuków o Boże bł. i opiekę  
               2. Za + Stefanię Smakowską, + Marię Jusyk ,+ Annę Janusz i za ++ z rodziny

31. 03. 2021 
Środa 

Wielka Środa 
6.30 -  1.   
          2. 

1.04. 2021 
Czwartek 

Wielki Czwartek 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
19.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej 
           1.  W intencji naszych kapłanów, obecnie pracujących i tych, którzy w naszej 
parafii posługiwali, oraz w int. kapłanów pochodzących z naszej parafii. 
            2. Za ++ kapłanów, którzy wśród nas posługiwali. 
            3. W intencji parafian o umiłowa

2. 04. 2021 
Piątek 

Wielki Piątek  
8.00 - Liturgia Godzin
9.30 - Droga Krzyżowa
15.00 - Godzina Miłosierdzia
19.00 - Liturgia Męki Pańskiej

3. 04. 2021 
Sobota 

Wielka Sobota          
8.00 - Liturgia Godzin
20.30 - Wigilia Paschalna
            1. W intencji wszystkich parafia
           2.       

4.04. 2021 
Niedziela 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
7.30 -   Za ++ rodziców Annę i Jana, za + brata Wiesława i żonę Jadwigę Karwaczka, 
siostrę Stanisławę i jej męża Jana Pasiecznik
10.00 -  1. Do Bożej Op.(…) w int. Danuty Rosek z okazji 70 rocznicy urodzin
             2.  
11.30 -  Do Bożej Op.(…) w int. Renaty i Stanisława z okazji rocznicy ślubu
16.00 - Nieszpory wielkanocne
16.30 -   Za + Ernę Preussner w 2 rocznicę śmierci 

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

28  marzec

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
Za + Władysława Prochera     

. W intecji Neli Preussner z okazji 3 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski oraz o opiekę Anioła Stróża  

Za + męża Arnolda Broda 
Do Bożej Op.(…) w int mamy Haliny, syna Patryka i brata Damiana z okazji 

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

Wielki Poniedziałek 
Za + męża, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze czyśćcowe  
Za + matkę Józefę Ryś   

O zdrowie i bł. w rodzinie Szkolnych, oraz w intencji Damiana z okazji 
urodzin oraz w intencji wnuków o Boże bł. i opiekę   

Za + Stefanię Smakowską, + Marię Jusyk ,+ Annę Janusz i za ++ z rodziny

 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

Msza Wieczerzy Pańskiej  
W intencji naszych kapłanów, obecnie pracujących i tych, którzy w naszej 

parafii posługiwali, oraz w int. kapłanów pochodzących z naszej parafii. 
Za ++ kapłanów, którzy wśród nas posługiwali.  

3. W intencji parafian o umiłowanie Eucharystii.   

Liturgia Godzin 
Droga Krzyżowa 

Godzina Miłosierdzia 
Liturgia Męki Pańskiej 

           
Liturgia Godzin 
Wigilia Paschalna 
1. W intencji wszystkich parafian i dobrodziejów naszej parafii

Zmartwychwstania Pańskiego 
Za ++ rodziców Annę i Jana, za + brata Wiesława i żonę Jadwigę Karwaczka, 

siostrę Stanisławę i jej męża Jana Pasiecznik 
Do Bożej Op.(…) w int. Danuty Rosek z okazji 70 rocznicy urodzin

Do Bożej Op.(…) w int. Renaty i Stanisława z okazji rocznicy ślubu
Nieszpory wielkanocne 

Za + Ernę Preussner w 2 rocznicę śmierci  

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Porządek mszy świętych i nabożeństw 

marzec - 4 kwiecień 2021 

 

 

. W intecji Neli Preussner z okazji 3 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i 

Do Bożej Op.(…) w int mamy Haliny, syna Patryka i brata Damiana z okazji 

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

Za + męża, ++ rodziców, rodzeństwo i dusze czyśćcowe   

O zdrowie i bł. w rodzinie Szkolnych, oraz w intencji Damiana z okazji 

Za + Stefanię Smakowską, + Marię Jusyk ,+ Annę Janusz i za ++ z rodziny 

W intencji naszych kapłanów, obecnie pracujących i tych, którzy w naszej 
parafii posługiwali, oraz w int. kapłanów pochodzących z naszej parafii.   

i dobrodziejów naszej parafii 

Za ++ rodziców Annę i Jana, za + brata Wiesława i żonę Jadwigę Karwaczka, 

Do Bożej Op.(…) w int. Danuty Rosek z okazji 70 rocznicy urodzin 

Do Bożej Op.(…) w int. Renaty i Stanisława z okazji rocznicy ślubu 



              

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień. Dziś spowiedź od godziny 14.00 do 18.00 z 
przerwą od 16.15 do 17.00. Czekając do spowiedzi stoimy w kolejce 
KOŚCIOŁA, zachowując dystans 1,5 metra i mając zasłonięte usta i nos. Od 14.00 do 15.15 
spowiedź dla mieszkańców Korfantowa mieszkających w blokach, od 15.15 do 18.00 spowiedź dla 
mieszkańców Korfantowa mieszkających w domach jednorodzinnych. W poniedziałek, wtorek i 
środę spowiedź dla mieszkających w wioskach i dla tych, którzy z jakichkolwi
być w niedzielę.  

2. Ważne!!! Od soboty 27 marca w naszym kościele w liturgii może uczestniczyć 50 osób w ławkach i 
15 osób w ławkach na chórze. 
Pozostałe osoby mogą uczestniczy
dystans, mając zasłonięte usta i nos
przestrzeganie przepisów sanitarnych.

3. Wciąż obowiązuje dyspensa biskupa opolskiego od uczestnictwa w 
się zarazić koronawirusem. Wszystkich, którzy skorzystają z dyspensy proszę aby uczestniczyć 
w liturgii poprzez media i bardzo zachęcamy do osobistej modlitwy

4. Spowiedź: Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa od 16.30 do 18.00, Wielki Czwartek 
od 9.00 do 10.00. 

5. Odwołujemy sprzątanie kościoła przewidziane na Wielką Środę!!!
6. W Wielki Czwartek wieczorem rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne

sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej.
czuwanie na godzinę 21.45 zapraszamy szczególnie tych, którzy nie będą z różnych powodów na 
Mszy Wieczerzy Pańskiej. Adoracja w Ciemnicy będzie przez cały Wi

7. W Wielki Piątek o 8.00 będzie odprawiana Liturgia Godzin, o 9.30 będzie Droga Krzyżowa, o 15.00 
zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia. 
adoracja przy Bożym grobie będzie do 22.30. Ci, któr
uczestnictwa w Wieczornej Liturgii o 19.00 mogą sobie wybrać jedno z nabożeństw w tym dniu. 
Adorując krzyż w Wielki Piątek i w W
lub wykonujemy głęboki skłon. Ofiary skł
potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej. Adorując krzyż możemy uzyskać odpust zupełny.

8. W Wielką Sobotę o godzinie 8.00 rozpoczęcie adoracji przy Bożym Grobie i będzie odprawiona 
Liturgia Godzin. Adoracja będzie przez ca
Kuźnica Ligocka i Puszyna, 10.30 
godzinie 13.00 w Korfantowie. Na filiach obrzęd poświęcenia będzie na zewnątrz kaplic, w 
Korfantowie część osób będzie w kościele, reszta osób będzie na zewnątrz na placu kościelnym.

9. W Wielką Sobotę o godzinie 20.30 rozpocznie się Wigilia Paschalna.
Za odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego możemy zyskać odpust zupełny. Po liturgii nie możem
wyruszyć na procesję rezurekcyjną wokół kościoła. 

10. W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny msze św. odprawiane są o 7.30, 10.00, 11.30, 16.30. 
11. Ci, którzy z powodu epidemii nie będą na mszy w Wielkanoc, zapraszamy na mszę w czasie oktawy 

Wielkanocy. Przez cały tydzień bowiem w liturgii Kościoła obchodzim
Zmartwychwstania Pańskiego.

12. Wolne intencje są w środę rano, w sobotę o 20.30 i w Wielkanoc o 10.00 Można je zamawiać w 
zakrystii. 

13. Bardzo proszę o dyscyplinę sanitarną. Proszę o limitowaną obecność na liturgii, dezynfekcję 
rąk oraz o zasłanianie nosa i ust (!!!)    

                   Parafia Trójcy Świętej 

                        Ogłoszenia duszpasterskie

28 marzec - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień. Dziś spowiedź od godziny 14.00 do 18.00 z 
przerwą od 16.15 do 17.00. Czekając do spowiedzi stoimy w kolejce 

, zachowując dystans 1,5 metra i mając zasłonięte usta i nos. Od 14.00 do 15.15 
spowiedź dla mieszkańców Korfantowa mieszkających w blokach, od 15.15 do 18.00 spowiedź dla 
mieszkańców Korfantowa mieszkających w domach jednorodzinnych. W poniedziałek, wtorek i 
środę spowiedź dla mieszkających w wioskach i dla tych, którzy z jakichkolwi

Od soboty 27 marca w naszym kościele w liturgii może uczestniczyć 50 osób w ławkach i 
15 osób w ławkach na chórze. Siadamy tylko w wyznaczonych miejscach
Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w liturgii na placu przykościelnym zachowując 1,5 metrowy 
dystans, mając zasłonięte usta i nos. Teren wokół kościoła będzie nagłośniony. Bardzo proszę o 
przestrzeganie przepisów sanitarnych. 
Wciąż obowiązuje dyspensa biskupa opolskiego od uczestnictwa w liturgii dla tych, którzy boją 
się zarazić koronawirusem. Wszystkich, którzy skorzystają z dyspensy proszę aby uczestniczyć 

bardzo zachęcamy do osobistej modlitwy. 
Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa od 16.30 do 18.00, Wielki Czwartek 

Odwołujemy sprzątanie kościoła przewidziane na Wielką Środę!!! 
W Wielki Czwartek wieczorem rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne
sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej. Po mszy świętej adoracja w Ciemnicy będzie do 22.30. Na 
czuwanie na godzinę 21.45 zapraszamy szczególnie tych, którzy nie będą z różnych powodów na 
Mszy Wieczerzy Pańskiej. Adoracja w Ciemnicy będzie przez cały Wielki Piątek.
W Wielki Piątek o 8.00 będzie odprawiana Liturgia Godzin, o 9.30 będzie Droga Krzyżowa, o 15.00 
zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia. O 19.00 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej.
adoracja przy Bożym grobie będzie do 22.30. Ci, którzy nie planują z wiadomych powodów 
uczestnictwa w Wieczornej Liturgii o 19.00 mogą sobie wybrać jedno z nabożeństw w tym dniu. 
Adorując krzyż w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę nie całujemy go, ale uklękamy przed nim 
lub wykonujemy głęboki skłon. Ofiary składane przy Bożym Grobie przeznaczone są na 
potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej. Adorując krzyż możemy uzyskać odpust zupełny.
W Wielką Sobotę o godzinie 8.00 rozpoczęcie adoracji przy Bożym Grobie i będzie odprawiona 

będzie przez całą Wielką Sobotę. Poświęcenie pokarmów:
Kuźnica Ligocka i Puszyna, 10.30 - Myszowice i Niesiebędowice, 11.00 
godzinie 13.00 w Korfantowie. Na filiach obrzęd poświęcenia będzie na zewnątrz kaplic, w 

dzie w kościele, reszta osób będzie na zewnątrz na placu kościelnym.
W Wielką Sobotę o godzinie 20.30 rozpocznie się Wigilia Paschalna. Przynosimy ze sobą świece. 
Za odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego możemy zyskać odpust zupełny. Po liturgii nie możem
wyruszyć na procesję rezurekcyjną wokół kościoła.  
W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny msze św. odprawiane są o 7.30, 10.00, 11.30, 16.30. 
Ci, którzy z powodu epidemii nie będą na mszy w Wielkanoc, zapraszamy na mszę w czasie oktawy 

cały tydzień bowiem w liturgii Kościoła obchodzim
ańskiego. 

Wolne intencje są w środę rano, w sobotę o 20.30 i w Wielkanoc o 10.00 Można je zamawiać w 

Bardzo proszę o dyscyplinę sanitarną. Proszę o limitowaną obecność na liturgii, dezynfekcję 
rąk oraz o zasłanianie nosa i ust (!!!)     

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

 

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień. Dziś spowiedź od godziny 14.00 do 18.00 z 
przerwą od 16.15 do 17.00. Czekając do spowiedzi stoimy w kolejce NA ZEWNĄTRZ 

, zachowując dystans 1,5 metra i mając zasłonięte usta i nos. Od 14.00 do 15.15 
spowiedź dla mieszkańców Korfantowa mieszkających w blokach, od 15.15 do 18.00 spowiedź dla 
mieszkańców Korfantowa mieszkających w domach jednorodzinnych. W poniedziałek, wtorek i 
środę spowiedź dla mieszkających w wioskach i dla tych, którzy z jakichkolwiek powodów nie mogą 

Od soboty 27 marca w naszym kościele w liturgii może uczestniczyć 50 osób w ławkach i 
Siadamy tylko w wyznaczonych miejscach (naklejone karteczki). 

ć w liturgii na placu przykościelnym zachowując 1,5 metrowy 
. Teren wokół kościoła będzie nagłośniony. Bardzo proszę o 

liturgii dla tych, którzy boją 
się zarazić koronawirusem. Wszystkich, którzy skorzystają z dyspensy proszę aby uczestniczyć 

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa od 16.30 do 18.00, Wielki Czwartek 

W Wielki Czwartek wieczorem rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. O godzinie 19.00 będzie 
Po mszy świętej adoracja w Ciemnicy będzie do 22.30. Na 

czuwanie na godzinę 21.45 zapraszamy szczególnie tych, którzy nie będą z różnych powodów na 
elki Piątek. 

W Wielki Piątek o 8.00 będzie odprawiana Liturgia Godzin, o 9.30 będzie Droga Krzyżowa, o 15.00 
O 19.00 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej. Po Liturgii 

zy nie planują z wiadomych powodów 
uczestnictwa w Wieczornej Liturgii o 19.00 mogą sobie wybrać jedno z nabożeństw w tym dniu. 

, ale uklękamy przed nim 
adane przy Bożym Grobie przeznaczone są na 

potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej. Adorując krzyż możemy uzyskać odpust zupełny. 
W Wielką Sobotę o godzinie 8.00 rozpoczęcie adoracji przy Bożym Grobie i będzie odprawiona 

Poświęcenie pokarmów: 10.00 - 
Myszowice i Niesiebędowice, 11.00 - Kuropas i Korfantów. O 

godzinie 13.00 w Korfantowie. Na filiach obrzęd poświęcenia będzie na zewnątrz kaplic, w 
dzie w kościele, reszta osób będzie na zewnątrz na placu kościelnym. 

Przynosimy ze sobą świece. 
Za odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego możemy zyskać odpust zupełny. Po liturgii nie możemy 

W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny msze św. odprawiane są o 7.30, 10.00, 11.30, 16.30.  
Ci, którzy z powodu epidemii nie będą na mszy w Wielkanoc, zapraszamy na mszę w czasie oktawy 

cały tydzień bowiem w liturgii Kościoła obchodzimy Uroczystość 

Wolne intencje są w środę rano, w sobotę o 20.30 i w Wielkanoc o 10.00 Można je zamawiać w 

Bardzo proszę o dyscyplinę sanitarną. Proszę o limitowaną obecność na liturgii, dezynfekcję 


