
9. 05. 2021 
Niedziela 
 

VI Niedziela Wielkanocna 
7.30 -   1.  Do Bożej Op.(…) w int Danuty i Tadeusza Karwaczka z 
             2. Za + Stanisława Górowskiego
10.00 -  1.  Do Bożej Op.(…) w int  rodziców Teresy i Krzysztofa oraz Anny z ok. urodzin
              2.  Za ++ rodziców Stanisława i Romualdę
11.30 -  Za + męża Ryszarda i ++ z rodzin Kita, Rokosz, Berger    
16.00 - Nabożeństwo majowe

16.30 -  Za ++ rodziców z obu stron    
10. 05. 2021 
Poniedziałek 

6.30 - 1.  Za ++ rodziców, + męża, ++ rodzeństwo i ++ dziadków   
           2. Za + Mieczysława Paraszczuk w miesiąc po śmierci 
17.30 - Nabożeństwo majowe

11. 05. 2021 
Wtorek 

17.30 - Nabożeństwo majowe

18.00 -   1.  Do Bożej Op.(…) w int  rodziny Sosna    
               2.  O Boże bł.   i opiekę w intencji Marty i Aleksandra Fudali         

12. 05. 2021 
Środa 

6.30 -  1. Za + Urszulę Karawan w 30 dzień po śmierci  
            2. Za + Józefa Rusinka 
17.30 - Nabożeństwo majowe

13.05. 2021 
Czwartek 

 Wspomnienie NMP Fatimskiej
18.00 - 1.  Za ++ rodziców z obu stron Tadeusza i Leontynę oraz Stanisława i Stefanię 
              2. Za + Józefa Rusinka 
18.30 - nabożeństwo fatimskie

14. 05. 2021 
Piątek 

Święto św. Macieja, 
17.30 - Nabożeństwo majowe

18.00 - 1.  W intencji dzieci i wnuków  
             2.  Za + Bernarda Byczkowskiego 

15. 05. 2021 
Sobota 

7.00 -  Za + żonę Zofię Tlałka 
17.00 -  Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17.30 - Nabożeństwo majowe

18.00 -  O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Neudek i Panejko
16.05. 2021 
Niedziela 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
 7.30 -   1.  Za ++ rodziców Hildegardę  i Tadeusza Jędruszek i za ++ z rodziny  
            2.  Za + Herberta Springer  
10.00 -  1. Zbiorowa: 1. W intencji Parafian i dobrodziejów kościoła i parafii. 2. Do Bożej 
Op.(…) w int  Wacława Paradowskiego z okazji 90 roczni
Krystyny Paradowskiej   z okazji 83 rocznicy urodzin. 3.  Do Bożej Op.(…) w int  Ilony i 
Grzegorza Malawskich z okazji 25 rocznicy ślubu. 4. Do Bożej Op.(…) w int  Marii 
Strzelczyk z okazji 97 rocznicy urodzin. 5. W intencji Dami
przygotowanie do małżeństwa. 6. O zdrowie i potrzebne łaski dla Urszuli Brudek. 7. Za + 
Jadwigę Dyląg - od Tadeusza Kubicy. 8. Za + mamę, babcię i prababcię  Annę Gertner. 9. 
Chrzest: Tymon Letki, Władysław Wincenciak
              2.  Za ++ z rodziny Byczkowskich 
11.30 - Za + męża Juliana i + syna Józefa
16.00 -  Nabożeństwo majowe

16.30 -  Za ++ Janinę, Henryka, Jana Bug

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

Wielkanocna    
Do Bożej Op.(…) w int Danuty i Tadeusza Karwaczka z 

Stanisława Górowskiego    
Do Bożej Op.(…) w int  rodziców Teresy i Krzysztofa oraz Anny z ok. urodzin
Za ++ rodziców Stanisława i Romualdę Herman 

Za + męża Ryszarda i ++ z rodzin Kita, Rokosz, Berger    
Nabożeństwo majowe 

Za ++ rodziców z obu stron                  
Za ++ rodziców, + męża, ++ rodzeństwo i ++ dziadków   
Za + Mieczysława Paraszczuk w miesiąc po śmierci  

Nabożeństwo majowe                       
Nabożeństwo majowe 

Do Bożej Op.(…) w int  rodziny Sosna     
O Boże bł.   i opiekę w intencji Marty i Aleksandra Fudali         

Za + Urszulę Karawan w 30 dzień po śmierci   
Za + Józefa Rusinka - od Rady Parafialnej 

Nabożeństwo majowe    
Wspomnienie NMP Fatimskiej  

Za ++ rodziców z obu stron Tadeusza i Leontynę oraz Stanisława i Stefanię 
Za + Józefa Rusinka - od hodowców gołębi pocztowych z sekcji Korfantów   

nabożeństwo fatimskie            
Święto św. Macieja, Apostoła 

Nabożeństwo majowe 

W intencji dzieci i wnuków   
Za + Bernarda Byczkowskiego - od Emilii Herman   

Za + żonę Zofię Tlałka  
Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

Nabożeństwo majowe 

O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Neudek i Panejko            
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  

Za ++ rodziców Hildegardę  i Tadeusza Jędruszek i za ++ z rodziny  
Za + Herberta Springer   
Zbiorowa: 1. W intencji Parafian i dobrodziejów kościoła i parafii. 2. Do Bożej 

Op.(…) w int  Wacława Paradowskiego z okazji 90 rocznicy urodzin oraz w intencji 
Krystyny Paradowskiej   z okazji 83 rocznicy urodzin. 3.  Do Bożej Op.(…) w int  Ilony i 
Grzegorza Malawskich z okazji 25 rocznicy ślubu. 4. Do Bożej Op.(…) w int  Marii 
Strzelczyk z okazji 97 rocznicy urodzin. 5. W intencji Dami
przygotowanie do małżeństwa. 6. O zdrowie i potrzebne łaski dla Urszuli Brudek. 7. Za + 

od Tadeusza Kubicy. 8. Za + mamę, babcię i prababcię  Annę Gertner. 9. 
Chrzest: Tymon Letki, Władysław Wincenciak 

Za ++ z rodziny Byczkowskich  
Za + męża Juliana i + syna Józefa     
Nabożeństwo majowe  
Za ++ Janinę, Henryka, Jana Bugno i  ++ z rodziny       

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Porządek mszy świętych i nabożeństw 

9  - 16 maj 2021 

 

 

Do Bożej Op.(…) w int Danuty i Tadeusza Karwaczka z ok. 45 rocznicy ślubu 

Do Bożej Op.(…) w int  rodziców Teresy i Krzysztofa oraz Anny z ok. urodzin 

Za + męża Ryszarda i ++ z rodzin Kita, Rokosz, Berger         

Za ++ rodziców, + męża, ++ rodzeństwo i ++ dziadków    

O Boże bł.   i opiekę w intencji Marty i Aleksandra Fudali             

Za ++ rodziców z obu stron Tadeusza i Leontynę oraz Stanisława i Stefanię  
od hodowców gołębi pocztowych z sekcji Korfantów    

    

spowiedzi świętej 

                           

Za ++ rodziców Hildegardę  i Tadeusza Jędruszek i za ++ z rodziny   

Zbiorowa: 1. W intencji Parafian i dobrodziejów kościoła i parafii. 2. Do Bożej 
cy urodzin oraz w intencji 

Krystyny Paradowskiej   z okazji 83 rocznicy urodzin. 3.  Do Bożej Op.(…) w int  Ilony i 
Grzegorza Malawskich z okazji 25 rocznicy ślubu. 4. Do Bożej Op.(…) w int  Marii 
Strzelczyk z okazji 97 rocznicy urodzin. 5. W intencji Damiana i Moniki o dobre 
przygotowanie do małżeństwa. 6. O zdrowie i potrzebne łaski dla Urszuli Brudek. 7. Za + 

od Tadeusza Kubicy. 8. Za + mamę, babcię i prababcię  Annę Gertner. 9. 

 
 



              

1. Dzisiejsza Niedziela to VI Niedziela wielkanocna. Na godzinę 16.00 zapraszamy na 
nabożeństwo majowe.  

2. Za tydzień będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Będzie to 
również III niedziela miesiąca. Radni będą zbierać ofiary na remont dachu kościoła. 
Proszę radnych o wpisanie się na odpowiednią godzinę. O godzinie 10.00 będzie 
sprawowana msza święta zbiorowa i udzielany będzie Sakrament Chrztu Świętego. 
Nauka przedchrzcielna będzie w sobotę 15 maja o godzinie 19.00 w kościele. 

3. We wtorek na mszę wieczorną zapraszam dzieci pierwszokomunijne. Po mszy świętej 
będzie katecheza.  

4. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają tzw. Dni Krzyżowe. Będziemy się modlić 
o dobre urodzaje. W poniedziałek i wtorek nabożeństwo będzie w kościele, w środę 
pójdziemy w procesji wokół kościoła. Zapraszamy do wspólnej modlitwy szczególnie 
wszystkich rolników.  

5. W czwartek wspominamy NMP z Fatimy. Nie będzie nabożeństwa majowego o 17.30
w zamian zapraszamy na pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie o godzinie 
18.30.  

6. Od wtorku 4 maja w naszym kościele w liturgii może uczestniczyć 65 osób w ławkach 
i 25 osób w ławkach na chórze. 
(naklejone karteczki). Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w liturgii na placu 
przykościelnym zachowując 1,5 metrowy dystans, mając zasłonięte usta i nos
Bardzo proszę o przestrzeganie przepisów sanitar

7. Wciąż obowiązuje dyspensa biskupa opolskiego od uczestnictwa w liturgii dla tych, 
którzy boją się zarazić koronawirusem. Wszystkich, którzy skorzystają z dyspensy 
proszę aby uczestniczyć w liturgii poprzez media i osobistą modlitwę.

8. Uroczystość I Komunii Świętej będzie w niedzielę 30 maja o godzinie 10.00. Jeśli 
przepisy sanitarne się nie zmienią w tej mszy będą uczestniczyć tylko dzieci 
komunijne i rodzice. Reszta osób uczestniczy w mszy za zewnątrz kościoła. 

9. Dzieci obchodzące I rocznicę Komunii Świ
Ciało 3 czerwca na godzinę 9.00. 

10. Nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądać procesja Bożego Ciała, ale jeśli się odbędzie 
bo to trasa tak jak zawsze to bywa. Dlatego bardzo proszę o gotowość 
czasie przygotować ołtarze
 

                   Parafia Trójcy Świętej 

                        Ogłoszenia duszpasterskie

9  maj - VI Niedziela Wielkanocna

Dzisiejsza Niedziela to VI Niedziela wielkanocna. Na godzinę 16.00 zapraszamy na 

Za tydzień będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Będzie to 
również III niedziela miesiąca. Radni będą zbierać ofiary na remont dachu kościoła. 
Proszę radnych o wpisanie się na odpowiednią godzinę. O godzinie 10.00 będzie 

a święta zbiorowa i udzielany będzie Sakrament Chrztu Świętego. 
Nauka przedchrzcielna będzie w sobotę 15 maja o godzinie 19.00 w kościele. 
We wtorek na mszę wieczorną zapraszam dzieci pierwszokomunijne. Po mszy świętej 

torek i środę przypadają tzw. Dni Krzyżowe. Będziemy się modlić 
o dobre urodzaje. W poniedziałek i wtorek nabożeństwo będzie w kościele, w środę 
pójdziemy w procesji wokół kościoła. Zapraszamy do wspólnej modlitwy szczególnie 

czwartek wspominamy NMP z Fatimy. Nie będzie nabożeństwa majowego o 17.30
w zamian zapraszamy na pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie o godzinie 

Od wtorku 4 maja w naszym kościele w liturgii może uczestniczyć 65 osób w ławkach 
kach 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
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 w liturgii poprzez media i osobistą modlitwę.

unii Świętej będzie w niedzielę 30 maja o godzinie 10.00. Jeśli 
przepisy sanitarne się nie zmienią w tej mszy będą uczestniczyć tylko dzieci 
komunijne i rodzice. Reszta osób uczestniczy w mszy za zewnątrz kościoła. 
Dzieci obchodzące I rocznicę Komunii Świętej zapraszam na mszę świętą w Boże 
Ciało 3 czerwca na godzinę 9.00.  
Nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądać procesja Bożego Ciała, ale jeśli się odbędzie 
bo to trasa tak jak zawsze to bywa. Dlatego bardzo proszę o gotowość 

ołtarze.  

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

Niedziela Wielkanocna 

 

Dzisiejsza Niedziela to VI Niedziela wielkanocna. Na godzinę 16.00 zapraszamy na 

Za tydzień będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Będzie to 
również III niedziela miesiąca. Radni będą zbierać ofiary na remont dachu kościoła. 
Proszę radnych o wpisanie się na odpowiednią godzinę. O godzinie 10.00 będzie 

a święta zbiorowa i udzielany będzie Sakrament Chrztu Świętego. 
Nauka przedchrzcielna będzie w sobotę 15 maja o godzinie 19.00 w kościele.  
We wtorek na mszę wieczorną zapraszam dzieci pierwszokomunijne. Po mszy świętej 

torek i środę przypadają tzw. Dni Krzyżowe. Będziemy się modlić 
o dobre urodzaje. W poniedziałek i wtorek nabożeństwo będzie w kościele, w środę 
pójdziemy w procesji wokół kościoła. Zapraszamy do wspólnej modlitwy szczególnie 

czwartek wspominamy NMP z Fatimy. Nie będzie nabożeństwa majowego o 17.30, 
w zamian zapraszamy na pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie o godzinie 

Od wtorku 4 maja w naszym kościele w liturgii może uczestniczyć 65 osób w ławkach 
Siadamy tylko w wyznaczonych miejscach 

Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w liturgii na placu 
przykościelnym zachowując 1,5 metrowy dystans, mając zasłonięte usta i nos. 

Wciąż obowiązuje dyspensa biskupa opolskiego od uczestnictwa w liturgii dla tych, 
którzy boją się zarazić koronawirusem. Wszystkich, którzy skorzystają z dyspensy 
proszę aby uczestniczyć w liturgii poprzez media i osobistą modlitwę. 

unii Świętej będzie w niedzielę 30 maja o godzinie 10.00. Jeśli 
przepisy sanitarne się nie zmienią w tej mszy będą uczestniczyć tylko dzieci 
komunijne i rodzice. Reszta osób uczestniczy w mszy za zewnątrz kościoła.  

ętej zapraszam na mszę świętą w Boże 

Nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądać procesja Bożego Ciała, ale jeśli się odbędzie 
bo to trasa tak jak zawsze to bywa. Dlatego bardzo proszę o gotowość aby w krótkim 


