
25. 04. 2021 
Niedziela 
 

IV Niedziela Wielkanocna 
7.30 -   1.  Do Bożej Op.(…) w int.  Barbary i Zbigniewa z ok. 40 rocz. ślubu

             2.  Za + Franciszkę Lisoń 

10.00 -  1.  Do Bożej Op.(…) w int. Stanisława i Łucji Niemas z okazji 50 

rocznicy ślubu  

              2. Za ++ rodziców Sulikowskich i Gryzło

11.30 -  Do Bożej Op.(…) w int. Krystyny i Kazimierza w rocznicę ślubu  

16.00 - Nabożeństwo o powołania kapłańskie
16.30 - Za ++ z rodziny Luscyk, Domańskich i Dreszer    

26. 04. 2021 
Poniedziałek 

6.30 - 1.  Do Bożej Op.(…) w int Grzegorza z okazji 60 rocznicy urodzin  

          2.              
27. 04. 2021 
Wtorek 

18.00 -   1.  Za + Zofię Bidzińską 

               2.  Za + ojca Andrzeja w rocznicę śmierci

28. 04. 2021 
Środa 

6.30 -  1.  Za ++ Elżbietę i Andrzeja Suchodolskich

            2.   
29.04. 2021 
Czwartek 

Święto św. Katarzyny 
18.00 - 1.  Do Bożej Op.(…) w int rodziny Andrejszyn

              2. Za + Kazimierza Szkolnego w 5 rocznicę śmierci  

30. 04. 2021 
Piątek 

18.00 - 1.  Za ++ z rodzin Bidzińskich i Lakwa 

             2. Za + Elżbietę Walenko zd. Szkolną 

1. 05. 2021 
Sobota 

Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika. Pierwsza sobota miesiąca
7.00 -  Za ++ Romana i Jana Jabłońskich oraz ++ z rodziny Jabłońskich i 

Buczkowskich 

Po mszy różaniec wynagradzający

8.30  - odwiedziny chorych

17.00 -  Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17.30 - Nabożeństwo majowe

18.00 -  Za +  Józefa Junka, ++ Ryszarda, Katarzynę i ++ rodziców z obu 

stron                   
2.05. 2021 
Niedziela 

V Niedziela Wielkanocna 
7.30 -   1. W intencji mieszkańców Wojstrasza 

            2.   Za + Pawła Lisoń

10.00 -  1.  W intencji pracowników firmy JUZWA  

              2.  O z drowie i błogosławieństwo w rodzinie Kownackich

11.30 -  Za + męża Józefa, wnuka Marcina i Sławomira oraz za ++ z rodziny 

Dyląg   

16.00 -  Nabożeństwo majowe

16.30 -  Do Bożej Op.(…) w int Barbary Ryś z okazji 7 rocznicy urodzin  

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

25

Wielkanocna    
Do Bożej Op.(…) w int.  Barbary i Zbigniewa z ok. 40 rocz. ślubu

Za + Franciszkę Lisoń  

Do Bożej Op.(…) w int. Stanisława i Łucji Niemas z okazji 50 

Za ++ rodziców Sulikowskich i Gryzło   
Do Bożej Op.(…) w int. Krystyny i Kazimierza w rocznicę ślubu  

Nabożeństwo o powołania kapłańskie  
Za ++ z rodziny Luscyk, Domańskich i Dreszer    

Do Bożej Op.(…) w int Grzegorza z okazji 60 rocznicy urodzin  

 
Za + Zofię Bidzińską - od Tadeusza Warzybok z rodziną   

Za + ojca Andrzeja w rocznicę śmierci      
Za ++ Elżbietę i Andrzeja Suchodolskich 

Święto św. Katarzyny Sieneńskiej - Patronki Europy
Do Bożej Op.(…) w int rodziny Andrejszyn

Za + Kazimierza Szkolnego w 5 rocznicę śmierci  

Za ++ z rodzin Bidzińskich i Lakwa  
Za + Elżbietę Walenko zd. Szkolną    

Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika. Pierwsza sobota miesiąca
Za ++ Romana i Jana Jabłońskich oraz ++ z rodziny Jabłońskich i 

Po mszy różaniec wynagradzający 

odwiedziny chorych 

Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

Nabożeństwo majowe 

Za +  Józefa Junka, ++ Ryszarda, Katarzynę i ++ rodziców z obu 

               
Wielkanocna  

W intencji mieszkańców Wojstrasza - ślubowana  

Za + Pawła Lisoń 

W intencji pracowników firmy JUZWA   

O z drowie i błogosławieństwo w rodzinie Kownackich

Za + męża Józefa, wnuka Marcina i Sławomira oraz za ++ z rodziny 

Nabożeństwo majowe  
Do Bożej Op.(…) w int Barbary Ryś z okazji 7 rocznicy urodzin  

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Porządek mszy świętych i nabożeństw 

25 kwiecień - 2 maj 2021 

 

 

Do Bożej Op.(…) w int.  Barbary i Zbigniewa z ok. 40 rocz. ślubu 

Do Bożej Op.(…) w int. Stanisława i Łucji Niemas z okazji 50 

Do Bożej Op.(…) w int. Krystyny i Kazimierza w rocznicę ślubu       

Za ++ z rodziny Luscyk, Domańskich i Dreszer           
Do Bożej Op.(…) w int Grzegorza z okazji 60 rocznicy urodzin   

od Tadeusza Warzybok z rodziną    
 

Patronki Europy 
Do Bożej Op.(…) w int rodziny Andrejszyn 
Za + Kazimierza Szkolnego w 5 rocznicę śmierci        

Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika. Pierwsza sobota miesiąca 
Za ++ Romana i Jana Jabłońskich oraz ++ z rodziny Jabłońskich i 

okazja do spowiedzi świętej 

Za +  Józefa Junka, ++ Ryszarda, Katarzynę i ++ rodziców z obu 

ślubowana   

O z drowie i błogosławieństwo w rodzinie Kownackich 

Za + męża Józefa, wnuka Marcina i Sławomira oraz za ++ z rodziny 

Do Bożej Op.(…) w int Barbary Ryś z okazji 7 rocznicy urodzin          



              

1. Dzisiejsza Niedziela to Niedziela to niedziela Dobrego Pas

rozpoczynamy tydzień modlitwy o powołania kapłańskie. Dziś o godzinie 16.00 

nabożeństwo o powołania. 

2. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, a za tydzień 

Seminarium Duchowne. 

3. W III niedzielę kwietnia radni parafialni zebrali na

składającym ofiary na ten cel serdecznie dziękujemy.

4. 1 maja przypada pierwsza sobota miesiąca. Po mszy porannej będzie odmówiony 

różaniec wynagradzający. O godzinie 8.30 będą odwiedziny chorych. Proszę chorych 

zgłosić w zakrystii lub w kancelarii. 

5. W sobotę rozpoczynamy maj 

nabożeństwa majowe w dni powszednie o godzinie 17.30, w niedziele o 16.00. 

6. 3 maja obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski. Jest to również święto 

narodowe Konstytucji 3 Maja. Porządek mszy będzie niedzielny. O godzinie 10.00 

będzie sprawowana msza święta w intencji Ojczyzny. 

7. Jeszcze raz proszę aby wpisani w zeszłym roku na pi

kancelarii potwierdzili wyjazd lub rezygnację. 

8. 4 maja we wspomnienie św. Floriana o godzinie 18.00 będzie sprawowana msza 

święta w intencji naszych strażaków i ich rodzin.

9. Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności

który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe 

w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie 

spis.gov.pl. W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwo

numer 22 279 99 99 lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pracownika 

merytorycznego. W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa 

potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia 

społecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz podziału 

środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują realny wpływ na 

zmiany zachodzące w ich otoczeniu.

10. Do wieczności odeszli śp. 

Niemodlin (pogrzeb 30 kwietnia w piątek o 11.00)

Panie… 

                   Parafia Trójcy Świętej 

                        Ogłoszenia duszpasterskie

25  kwiecień - IV Niedziela Wielkanocna

Dzisiejsza Niedziela to Niedziela to niedziela Dobrego Pas

ydzień modlitwy o powołania kapłańskie. Dziś o godzinie 16.00 

nabożeństwo o powołania.  

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, a za tydzień 

 

kwietnia radni parafialni zebrali na remont dachu 4545 zł. Wszystkim 

składającym ofiary na ten cel serdecznie dziękujemy. 

1 maja przypada pierwsza sobota miesiąca. Po mszy porannej będzie odmówiony 

różaniec wynagradzający. O godzinie 8.30 będą odwiedziny chorych. Proszę chorych 

lub w kancelarii.  

W sobotę rozpoczynamy maj - miesiąc poświęcony czci NMP. Zapraszamy na 

nabożeństwa majowe w dni powszednie o godzinie 17.30, w niedziele o 16.00. 

3 maja obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski. Jest to również święto 

narodowe Konstytucji 3 Maja. Porządek mszy będzie niedzielny. O godzinie 10.00 

będzie sprawowana msza święta w intencji Ojczyzny.  

Jeszcze raz proszę aby wpisani w zeszłym roku na pielgrzymkę do Fatimy w 

kancelarii potwierdzili wyjazd lub rezygnację.  

4 maja we wspomnienie św. Floriana o godzinie 18.00 będzie sprawowana msza 

święta w intencji naszych strażaków i ich rodzin. 

dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności

który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe 

w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie 

spis.gov.pl. W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwo

numer 22 279 99 99 lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pracownika 

merytorycznego. W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa 

potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia 

e także podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz podziału 

środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują realny wpływ na 

zmiany zachodzące w ich otoczeniu. 

śp. Bogusław Gryzło z Puszyny i Piotr Wróbel z parafii 

Niemodlin (pogrzeb 30 kwietnia w piątek o 11.00). Wieczny odpoczynek racz 

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

Niedziela Wielkanocna 

 

Dzisiejsza Niedziela to Niedziela to niedziela Dobrego Pasterza. W Kościele 

ydzień modlitwy o powołania kapłańskie. Dziś o godzinie 16.00 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, a za tydzień na Kurię i 

t dachu 4545 zł. Wszystkim 

1 maja przypada pierwsza sobota miesiąca. Po mszy porannej będzie odmówiony 

różaniec wynagradzający. O godzinie 8.30 będą odwiedziny chorych. Proszę chorych 

miesiąc poświęcony czci NMP. Zapraszamy na 

nabożeństwa majowe w dni powszednie o godzinie 17.30, w niedziele o 16.00.  

3 maja obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski. Jest to również święto 

narodowe Konstytucji 3 Maja. Porządek mszy będzie niedzielny. O godzinie 10.00 

elgrzymkę do Fatimy w 

4 maja we wspomnienie św. Floriana o godzinie 18.00 będzie sprawowana msza 

dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, 

który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe 

w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie 

spis.gov.pl. W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod 

numer 22 279 99 99 lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pracownika 

merytorycznego. W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa 

potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia 

e także podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz podziału 

środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują realny wpływ na 

i Piotr Wróbel z parafii 

Wieczny odpoczynek racz Im dać 


