
20. 06. 2021 
Niedziela 
 

 XII Niedziela Zwykła 
7.30 -   1.  Za + Leonarda, ++ rodziców i rodzeństwo
             2. Za ++ teściów, ojca i brata 
10.00 - 1. Zbiorowa: 
Bożej Op.(…) w intencji rodzin Wawrzkiewicz, Bajcar, Lolko. 3. Do Bożej Op.(…) w 
intencji rodziny Żabińskich. 4. W int syna Adama o powrót do zdrowia i pomyślny 
przebieg rehabilitacji i o opiekę Matki Bożej.5. Do Bożej Op(…) z okazji 50 rocznicy 
urodzin.  6. Za ++ Marię, Bronisława, Teresę, Bolesława oraz za ++ z rodziny z obu stron. 
7. Za + Jadwigę Dyląg 
od Stowarzyszenia Pamięć o Kresach w Korfantowie. 9. Za ++ Annę i Andrzeja Juzwa, 
++ Zofię i Józefa Krupińskich. 10. Za + Bernarda Byczkowskiego i + Eryka Dziony 
Hodowców Gołębi Pocztowych. 11. Za ++ rodziców Paulinę, Feliksa, Jacka, brata 
Stanisława, ks. Piotra 
Daniel Kobylański. 14. Chrzest: Elena Gaura, Kamil Piekuś.
             2.   Za ++ rodziców Janinę i Piotra Kuzior
11.30 - O zdrowie
16.00 - Nabożeństwo ku czci NSPJ 
16.30 -  Za + Jana Przybyła i + Dorotę Hampel       

21. 06. 2021 
Poniedziałek 

Wspomnienie NMP Opolskiej 
6.30 -  Za + Teresę Kowalską

22. 06. 2021 
Wtorek 

18.00 -   1. Za ++ Piotra i Pawła i Tadeusza w rocznicę śmierci       
               2. Za ++ Hildegardę i Hermana Kubis

23. 06. 2021 
Środa 

 6.30 -  Za + ojca Kazimierza Dobskiego i + teścia Juliana Bednarskiego  

24.06. 2021 
Czwartek 

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
11.00 - Msza ślubowana na Szwedzkiej Górce 
18.00 - Za ++ rodziców Irenę i Antoniego i ++ z rodziny

25. 06. 2021 
Piątek 

8.00 - Msza na zakończenie roku szkolnego
18.00 - W intencji Leny Pałamarz z okazji 8 rocznicy urodzin i o zdrowie i bł. Boże 
dla całej rodziny  

26. 06. 2021 
Sobota 

15.00 - Ślub rzymski: Żak Ewelina 
17.00 -  Adoracja 

18.00 - Za ++ rodziców Władysławę i Józefa Kozłowskich i ++ dziadków z obu 
stron 
19.00 -   (Puszyna)  

27.06. 2021 
Niedziela 

 XIII Niedziela Zwykła
7.30 - .  Do Bożej 
rocznicy ślubu i o zdrowie w rodzinie
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
10.00 -  Za + Władysława w rocznicę śmierci, za + Barbarę i ++ dziadków z obu 
stron  
11.30 -  (Myszowice)

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

Niedziela Zwykła  
Za + Leonarda, ++ rodziców i rodzeństwo 
Za ++ teściów, ojca i brata     

1. Zbiorowa: 1. W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i parafii.2.  Do 
Bożej Op.(…) w intencji rodzin Wawrzkiewicz, Bajcar, Lolko. 3. Do Bożej Op.(…) w 
intencji rodziny Żabińskich. 4. W int syna Adama o powrót do zdrowia i pomyślny 

itacji i o opiekę Matki Bożej.5. Do Bożej Op(…) z okazji 50 rocznicy 
urodzin.  6. Za ++ Marię, Bronisława, Teresę, Bolesława oraz za ++ z rodziny z obu stron. 
7. Za + Jadwigę Dyląg - od Marii Siedlak z Marzeną. 8. Za + Bernarda Byczkowskiego 

zenia Pamięć o Kresach w Korfantowie. 9. Za ++ Annę i Andrzeja Juzwa, 
++ Zofię i Józefa Krupińskich. 10. Za + Bernarda Byczkowskiego i + Eryka Dziony 
Hodowców Gołębi Pocztowych. 11. Za ++ rodziców Paulinę, Feliksa, Jacka, brata 
Stanisława, ks. Piotra i za ++ z rodziny. 12. Za + Romana  Kurzyńskiego. 13. Roczek: 
Daniel Kobylański. 14. Chrzest: Elena Gaura, Kamil Piekuś. 

Za ++ rodziców Janinę i Piotra Kuzior 
O zdrowie  i Boże bł.  w rodzinie Magdaleny i Grzegorza w rocznicę ślubu  
Nabożeństwo ku czci NSPJ    
Za + Jana Przybyła i + Dorotę Hampel                    

Wspomnienie NMP Opolskiej  
Za + Teresę Kowalską     

Za ++ Piotra i Pawła i Tadeusza w rocznicę śmierci       
Za ++ Hildegardę i Hermana Kubis          

Za + ojca Kazimierza Dobskiego i + teścia Juliana Bednarskiego  

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela   
Msza ślubowana na Szwedzkiej Górce - Stara Jamka
Za ++ rodziców Irenę i Antoniego i ++ z rodziny 

Msza na zakończenie roku szkolnego 
W intencji Leny Pałamarz z okazji 8 rocznicy urodzin i o zdrowie i bł. Boże 

  
Ślub rzymski: Żak Ewelina - Kocoń Piotr 
Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

Za ++ rodziców Władysławę i Józefa Kozłowskich i ++ dziadków z obu 

(Puszyna)  Za + mamę Janinę           
Niedziela Zwykła  
.  Do Bożej Op.(…) w intencji Bernadety i Józefa Preussner z okazji 16 

rocznicy ślubu i o zdrowie w rodzinie  
(Kuźnica Ligocka)  - Za + babcię    

Za + Władysława w rocznicę śmierci, za + Barbarę i ++ dziadków z obu 

(Myszowice)  - O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Skiba  

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Porządek mszy świętych i nabożeństw 

20 - 27 czerwiec 2021 

 

 

W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i parafii.2.  Do 
Bożej Op.(…) w intencji rodzin Wawrzkiewicz, Bajcar, Lolko. 3. Do Bożej Op.(…) w 
intencji rodziny Żabińskich. 4. W int syna Adama o powrót do zdrowia i pomyślny 

itacji i o opiekę Matki Bożej.5. Do Bożej Op(…) z okazji 50 rocznicy 
urodzin.  6. Za ++ Marię, Bronisława, Teresę, Bolesława oraz za ++ z rodziny z obu stron. 

od Marii Siedlak z Marzeną. 8. Za + Bernarda Byczkowskiego - 
zenia Pamięć o Kresach w Korfantowie. 9. Za ++ Annę i Andrzeja Juzwa, 

++ Zofię i Józefa Krupińskich. 10. Za + Bernarda Byczkowskiego i + Eryka Dziony - od 
Hodowców Gołębi Pocztowych. 11. Za ++ rodziców Paulinę, Feliksa, Jacka, brata 

i za ++ z rodziny. 12. Za + Romana  Kurzyńskiego. 13. Roczek: 

w rodzinie Magdaleny i Grzegorza w rocznicę ślubu   

                                            

Za ++ Piotra i Pawła i Tadeusza w rocznicę śmierci        

Za + ojca Kazimierza Dobskiego i + teścia Juliana Bednarskiego   

Stara Jamka 

W intencji Leny Pałamarz z okazji 8 rocznicy urodzin i o zdrowie i bł. Boże 

okazja do spowiedzi świętej 
Za ++ rodziców Władysławę i Józefa Kozłowskich i ++ dziadków z obu 

Op.(…) w intencji Bernadety i Józefa Preussner z okazji 16 

Za + Władysława w rocznicę śmierci, za + Barbarę i ++ dziadków z obu 

O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Skiba    



              

1. Obchodzimy dzisiaj XII Niedzielę Zwykłą. Na godzinę 16.00 zapraszam na 

nabożeństwo ku czci NSPJ. 

2. Dziś w III niedzielę miesiąca radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kocioła. 

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim ofiarodawco

3. Wszystkim, którzy pomagali przy rozładunku dachówki serdecznie dziękuję.

4. W czwartek o godzinie 11.00 na Szwedzkiej Górce Stara Jamka ma swoją 

pielgrzymkę ślubowaną. W piątek o godzinie 8.00 będzie msza na zakończenie roku 

szkolnego. Zapraszamy młodzież 

5. Od przyszłej soboty rozpoczynamy sprawować liturgię według porządku 

wakacyjnego. Nie ma w soboty mszy porannej, msze w niedziele w Korfantowie są o 

godzinach 7.30 i 10,00, w Kuźnicy o 8.45 i o 11.30 na zmianę Puszyna/Myszowice. 

sobotę o 19.00 msza na zmianę Puszyna/Myszowice. W niedziele nie ma nbożeństw 

popołudniowych. Kancelaria parafialna będzie czynna tylko w dni powszednie po 

mszach świętych. 

6. W niedzielę 27 czerwca w naszej parafii będzie gościł ks. Michał Banaś tegoroczny

neoprezbiter pochodzący z Łambinowic. Wygłosi Słowo Boże i po mszach będzie 

udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.

7. Róże różańcowe bardzo proszę o przewodniczenie modlitwie różańcowej w każdy 

wtorek o 17.30. Wszystkich chętnych zapraszam do wspólnej modli

każdą niedzielę przed mszami zapraszam do modlitwy koronką do Miłosierdzia 

Bożego. 

8. Zgodnie z rozporządzeniem w naszym kościele w czasie liturgii może być zajętych  

50% miejsc. W naszym przypadku jest to około 500 osób. Do limitu nie włączaj

osoby zaszczepione. Nadal wszystkich obowiązują maseczki ochronne. Proszę 

zachować również dystans między sobą. Od dnia 26 czerwca limit zajętych miejsc w 

naszym kościele to 75%. Do limitu nie włączają się osoby w pełni zaszczepione

9. Biskup Opolski Andrzej Czaja od dnia dzisiejszego odwołał dyspensę od 

uczestniczenia we mszach niedzielnych i świątecznych. Zapraszamy zatem na msze 

święte.  

10. Wszystkich udających się na pielgrzymkę do Fatimy zapraszam na spotkanie w 

poniedziałek 21 czerwca na godzinę 18.30

 

                   Parafia Trójcy Świętej 

                        Ogłoszenia duszpasterskie

20 czerwiec - 

Obchodzimy dzisiaj XII Niedzielę Zwykłą. Na godzinę 16.00 zapraszam na 

nabożeństwo ku czci NSPJ.  

Dziś w III niedzielę miesiąca radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kocioła. 

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim ofiarodawcom. 

Wszystkim, którzy pomagali przy rozładunku dachówki serdecznie dziękuję.

W czwartek o godzinie 11.00 na Szwedzkiej Górce Stara Jamka ma swoją 

pielgrzymkę ślubowaną. W piątek o godzinie 8.00 będzie msza na zakończenie roku 

szkolnego. Zapraszamy młodzież i dzieci wraz z rodzicami.  

Od przyszłej soboty rozpoczynamy sprawować liturgię według porządku 

wakacyjnego. Nie ma w soboty mszy porannej, msze w niedziele w Korfantowie są o 

godzinach 7.30 i 10,00, w Kuźnicy o 8.45 i o 11.30 na zmianę Puszyna/Myszowice. 

sobotę o 19.00 msza na zmianę Puszyna/Myszowice. W niedziele nie ma nbożeństw 

popołudniowych. Kancelaria parafialna będzie czynna tylko w dni powszednie po 

W niedzielę 27 czerwca w naszej parafii będzie gościł ks. Michał Banaś tegoroczny

neoprezbiter pochodzący z Łambinowic. Wygłosi Słowo Boże i po mszach będzie 

udzielał błogosławieństwa prymicyjnego. 

Róże różańcowe bardzo proszę o przewodniczenie modlitwie różańcowej w każdy 

wtorek o 17.30. Wszystkich chętnych zapraszam do wspólnej modli

każdą niedzielę przed mszami zapraszam do modlitwy koronką do Miłosierdzia 

Zgodnie z rozporządzeniem w naszym kościele w czasie liturgii może być zajętych  

50% miejsc. W naszym przypadku jest to około 500 osób. Do limitu nie włączaj

osoby zaszczepione. Nadal wszystkich obowiązują maseczki ochronne. Proszę 

zachować również dystans między sobą. Od dnia 26 czerwca limit zajętych miejsc w 

naszym kościele to 75%. Do limitu nie włączają się osoby w pełni zaszczepione

drzej Czaja od dnia dzisiejszego odwołał dyspensę od 

uczestniczenia we mszach niedzielnych i świątecznych. Zapraszamy zatem na msze 

Wszystkich udających się na pielgrzymkę do Fatimy zapraszam na spotkanie w 

poniedziałek 21 czerwca na godzinę 18.30 do kościoła.   

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 XII Niedziela Zwykła 

 

Obchodzimy dzisiaj XII Niedzielę Zwykłą. Na godzinę 16.00 zapraszam na 

Dziś w III niedzielę miesiąca radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kocioła. 

 

Wszystkim, którzy pomagali przy rozładunku dachówki serdecznie dziękuję. 

W czwartek o godzinie 11.00 na Szwedzkiej Górce Stara Jamka ma swoją 

pielgrzymkę ślubowaną. W piątek o godzinie 8.00 będzie msza na zakończenie roku 

Od przyszłej soboty rozpoczynamy sprawować liturgię według porządku 

wakacyjnego. Nie ma w soboty mszy porannej, msze w niedziele w Korfantowie są o 

godzinach 7.30 i 10,00, w Kuźnicy o 8.45 i o 11.30 na zmianę Puszyna/Myszowice. W 

sobotę o 19.00 msza na zmianę Puszyna/Myszowice. W niedziele nie ma nbożeństw 

popołudniowych. Kancelaria parafialna będzie czynna tylko w dni powszednie po 

W niedzielę 27 czerwca w naszej parafii będzie gościł ks. Michał Banaś tegoroczny 

neoprezbiter pochodzący z Łambinowic. Wygłosi Słowo Boże i po mszach będzie 

Róże różańcowe bardzo proszę o przewodniczenie modlitwie różańcowej w każdy 

wtorek o 17.30. Wszystkich chętnych zapraszam do wspólnej modlitwy. Tak samo w 

każdą niedzielę przed mszami zapraszam do modlitwy koronką do Miłosierdzia 

Zgodnie z rozporządzeniem w naszym kościele w czasie liturgii może być zajętych  

50% miejsc. W naszym przypadku jest to około 500 osób. Do limitu nie włączają się 

osoby zaszczepione. Nadal wszystkich obowiązują maseczki ochronne. Proszę 

zachować również dystans między sobą. Od dnia 26 czerwca limit zajętych miejsc w 

naszym kościele to 75%. Do limitu nie włączają się osoby w pełni zaszczepione 

drzej Czaja od dnia dzisiejszego odwołał dyspensę od 

uczestniczenia we mszach niedzielnych i świątecznych. Zapraszamy zatem na msze 

Wszystkich udających się na pielgrzymkę do Fatimy zapraszam na spotkanie w 


