
18. 07. 2021 
Niedziela 
 

XVI Niedziela Zwykła 
7.30 - Za + ojca Floriana Bober w 11 rocznicę śmierci, za ++ mamę Jadwigę 
i ++ rodziców Walerię i Stanisława Szeremeta  
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
10.00 - Zbiorowa: 
2. W int. Hani i Sary z okazji urodzin. 3. Do Bożej Op. (…) w intencji Neli z okazji 
7 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i bł Boże w rodzinie Zaleskich. 4. Do Bożej Op. 
(…) w intencji syna Zbigniewa z okazji 60 rocznicy urodzin. 5. Za ++ rodziców 
Marię i Pawła Wencel, za ++ z rodziny oraz za ++ z rodziny Piechnik. 6. Za + 
Jadwigę Dyląg - 
rocznicę śmierci 
Izabelę i Jana oraz ++ z
Romana. 10. Za + Leonarda Preussner. 11. Za + męża Leona, córkę Annę 
Bednarczyk, ++ rodziców i + brata Stanisława. 12. Za + Stanisława Nikonowicz. 
13. Chrzest: Liliana Przyklenk, Leon Deszczka
11.30 -  (Puszyna)

19. 07. 2021 
Poniedziałek 

6.30 -  Za ++ rodziców Annę i Waleriana  Ibrom, siostrę Magdalenę, wnuka 
Franciszka i za ++ z pokrewieństwa  

20. 07. 2021 
Wtorek 

 Wspomnienie bł. Czesława
18.00 -   Za + męża Zdzisława

21. 07. 2021 
Środa 

6.30 -  Za ++ z rodziny Lakwa, Kubis i Ulman    

22. 07. 2021 
Czwartek 

Święto św. Marii Magdaleny
18.00 -  Za ++ z rodziny Szkolny i Fudali

23. 07. 2021 
Piątek 

Święto św. Brygidy, Patronki Europy
18.00 - Za + Zbigniewa Herman   

24. 07. 2021 
Sobota 

Wspomnienie św. Kingi
17.00 -  Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 -  Za ++ rodziców Janinę i Jana Mortun, + siostrę Marię i brata Leona i 
za + męża Zygmunta 
19.00 -   (Puszyna)  

25.07. 2021 
Niedziela 

XVII Niedziela Zwykła
7.30 -  Za + Ryszarda Junka w 1 rocznicę śmierci 
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
10.00 - Za ++ rodziców Władysława i Franciszkę Szelwach i + brata 
Grzegorza     
11.30 -  (Myszowice)
siostrę Zofię, brata Kazimierza    

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

Niedziela Zwykła  
Za + ojca Floriana Bober w 11 rocznicę śmierci, za ++ mamę Jadwigę 

i ++ rodziców Walerię i Stanisława Szeremeta   
(Kuźnica Ligocka) - Za + Marię Gorke w 2 rocznicę śmierci     

Zbiorowa: 1. W intencji parafian i dobrodziejów naszej parafii i
2. W int. Hani i Sary z okazji urodzin. 3. Do Bożej Op. (…) w intencji Neli z okazji 
7 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i bł Boże w rodzinie Zaleskich. 4. Do Bożej Op. 
(…) w intencji syna Zbigniewa z okazji 60 rocznicy urodzin. 5. Za ++ rodziców 
Marię i Pawła Wencel, za ++ z rodziny oraz za ++ z rodziny Piechnik. 6. Za + 

 od Ryszarda i Filipa z rodziną. 7. Za + męża Józefa Sosna w 1 
 i ++ z rodziców. 8. Za + Stanisława Płazę, ++ jego rodziców 

Izabelę i Jana oraz ++ z rodziny. 9. Za + ojca Waldemara Łozowickiego 
Romana. 10. Za + Leonarda Preussner. 11. Za + męża Leona, córkę Annę 
Bednarczyk, ++ rodziców i + brata Stanisława. 12. Za + Stanisława Nikonowicz. 
13. Chrzest: Liliana Przyklenk, Leon Deszczka  

(Puszyna)  - Za ++ Bernarda, Bogusława i Zbigniewa  
Za ++ rodziców Annę i Waleriana  Ibrom, siostrę Magdalenę, wnuka 

Franciszka i za ++ z pokrewieństwa                  
Wspomnienie bł. Czesława            

Za + męża Zdzisława         

Za ++ z rodziny Lakwa, Kubis i Ulman     

Święto św. Marii Magdaleny      
Za ++ z rodziny Szkolny i Fudali          

Święto św. Brygidy, Patronki Europy 
Za + Zbigniewa Herman              

Wspomnienie św. Kingi 
Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

Za ++ rodziców Janinę i Jana Mortun, + siostrę Marię i brata Leona i 
za + męża Zygmunta  

(Puszyna)  -  Za ++ Bogusława Gryzło i Bernarda Byczkowskiego 
Niedziela Zwykła  
Za + Ryszarda Junka w 1 rocznicę śmierci   
(Kuźnica Ligocka)  - Za dzieci i wnuki  

Za ++ rodziców Władysława i Franciszkę Szelwach i + brata 

(Myszowice)  - Za ++ rodziców Antoninę, Franciszka Hamadyk, ++ 
, brata Kazimierza      

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Porządek mszy świętych i nabożeństw 

18 - 25 lipca 2021 

 

 

Za + ojca Floriana Bober w 11 rocznicę śmierci, za ++ mamę Jadwigę 

Za + Marię Gorke w 2 rocznicę śmierci      
W intencji parafian i dobrodziejów naszej parafii i kościoła. 

2. W int. Hani i Sary z okazji urodzin. 3. Do Bożej Op. (…) w intencji Neli z okazji 
7 rocznicy urodzin oraz o zdrowie i bł Boże w rodzinie Zaleskich. 4. Do Bożej Op. 
(…) w intencji syna Zbigniewa z okazji 60 rocznicy urodzin. 5. Za ++ rodziców 
Marię i Pawła Wencel, za ++ z rodziny oraz za ++ z rodziny Piechnik. 6. Za + 

od Ryszarda i Filipa z rodziną. 7. Za + męża Józefa Sosna w 1 
i ++ z rodziców. 8. Za + Stanisława Płazę, ++ jego rodziców 

rodziny. 9. Za + ojca Waldemara Łozowickiego - od syna 
Romana. 10. Za + Leonarda Preussner. 11. Za + męża Leona, córkę Annę 
Bednarczyk, ++ rodziców i + brata Stanisława. 12. Za + Stanisława Nikonowicz. 

Za ++ Bernarda, Bogusława i Zbigniewa                     
Za ++ rodziców Annę i Waleriana  Ibrom, siostrę Magdalenę, wnuka 

okazja do spowiedzi świętej 
Za ++ rodziców Janinę i Jana Mortun, + siostrę Marię i brata Leona i 

Za ++ Bogusława Gryzło i Bernarda Byczkowskiego       

Za ++ rodziców Władysława i Franciszkę Szelwach i + brata 

Za ++ rodziców Antoninę, Franciszka Hamadyk, ++ 

  



              

1. Obchodzimy dzisiaj XVI Niedzielę Zwykłą. Dziś po mszy świętej o godzinie 10.00 
grupa 10 dzieci i 4 opiekunów z Ukrainy (miejscowości Dolina, województwo 

stanisławowskie) wystąpi z koncertem 
RÓD".  Dzieci tworzą zespół wokal
polskiej na Ukrainie i przyjadą na zaproszenie stowarzyszenia Wspólnota Polska 
Oddział w Opolu. Dziś jeszcze zespół wystąpi w Puszynie w świetlicy wiejskiej o 
godzinie 18.00.  

2. Dziś po mszach świętych radni z
składane ofiary serdecznie dziękujemy.

3. W czasie wakacji 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. 
będzie czynna tylko w dni powszednie po mszach świętych

4. W niedzielę 25 lipca po mszy świętej o godzinie 10.00 będzie błogosławieństwo 
pojazdów ku czci świętego Krzysztofa.

5. Wskutek środowej burzy uszkodzeniu uległ elektroniczny system dzwonów oraz 
halogen oświtlający kościół od strony ulicy. Dzwony zadziałają za około miesiąc, 
halogen natomiast jest w naprawie. 

6. Biskup Opolski Andrzej Czaja przychylił się do prośby Wojewody Opolskiego o 
odczytanie następującego komunikatu w ramach ogłoszeń: 
Mieszkańcy Województwa Opolskiego, apeluję do wszystkich mieszkańców 

województwa opolskiego o udział w szcz

czwartą falą pandemii jest realne. Najlepszą formą zabezpieczenia siebie i swojej 

rodziny jest szczepienie. Jak wskazują przypadki w krajach, do których dotarła już 

czwarta fala COVID-19, przebieg choroby u zaszczep

przypadki śmiertelne występują niemal wyłącznie u osób niezaszczepionych. Dlatego 

zwracam się z wielką prośbą o jak najszybsze przyjęcie szczepionki przeciwko 

COVID-19  -  Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski
7. 29 lipca przypada w nasze

Sakramentu. Porządek adoracji jest umieszczony w gazetce pod intencjami. Bardzo 
proszę aby adoracja odbywała się w ciszy. Wyjątkiem będzie modlitwa różańcowa 
prowadzona przez Róże o godzinie 10.00. Rozpoczęcie a
8.00, zakończenie będzie przed mszą wieczorną o godzinie 18.00.  
 

                   Parafia Trójcy Świętej 

                        Ogłoszenia duszpasterskie

18  lipiec - 

Obchodzimy dzisiaj XVI Niedzielę Zwykłą. Dziś po mszy świętej o godzinie 10.00 
grupa 10 dzieci i 4 opiekunów z Ukrainy (miejscowości Dolina, województwo 

stanisławowskie) wystąpi z koncertem pt. ,,NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ 
Dzieci tworzą zespół wokalno-taneczny ,,Perła". Jest to zespół mniejszości 

polskiej na Ukrainie i przyjadą na zaproszenie stowarzyszenia Wspólnota Polska 
Oddział w Opolu. Dziś jeszcze zespół wystąpi w Puszynie w świetlicy wiejskiej o 

Dziś po mszach świętych radni zbierają ofiary na remont dachu naszego kościoła. Za 
składane ofiary serdecznie dziękujemy. 
W czasie wakacji 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. Kancelaria parafialna 
będzie czynna tylko w dni powszednie po mszach świętych. 
W niedzielę 25 lipca po mszy świętej o godzinie 10.00 będzie błogosławieństwo 
pojazdów ku czci świętego Krzysztofa. 
Wskutek środowej burzy uszkodzeniu uległ elektroniczny system dzwonów oraz 
halogen oświtlający kościół od strony ulicy. Dzwony zadziałają za około miesiąc, 
halogen natomiast jest w naprawie.  
Biskup Opolski Andrzej Czaja przychylił się do prośby Wojewody Opolskiego o 
odczytanie następującego komunikatu w ramach ogłoszeń: 
Mieszkańcy Województwa Opolskiego, apeluję do wszystkich mieszkańców 

województwa opolskiego o udział w szczepieniach przeciwko C0VID

czwartą falą pandemii jest realne. Najlepszą formą zabezpieczenia siebie i swojej 

rodziny jest szczepienie. Jak wskazują przypadki w krajach, do których dotarła już 

19, przebieg choroby u zaszczepionych jest łagodny, a 

przypadki śmiertelne występują niemal wyłącznie u osób niezaszczepionych. Dlatego 

zwracam się z wielką prośbą o jak najszybsze przyjęcie szczepionki przeciwko 

Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski 
29 lipca przypada w naszej parafii całodzienna adoracja Najświętszego 

. Porządek adoracji jest umieszczony w gazetce pod intencjami. Bardzo 
proszę aby adoracja odbywała się w ciszy. Wyjątkiem będzie modlitwa różańcowa 
prowadzona przez Róże o godzinie 10.00. Rozpoczęcie adoracji będzie o godzinie 
8.00, zakończenie będzie przed mszą wieczorną o godzinie 18.00.  

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 XV Niedziela Zwykła 

 

Obchodzimy dzisiaj XVI Niedzielę Zwykłą. Dziś po mszy świętej o godzinie 10.00 
grupa 10 dzieci i 4 opiekunów z Ukrainy (miejscowości Dolina, województwo 

. ,,NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ 
taneczny ,,Perła". Jest to zespół mniejszości 

polskiej na Ukrainie i przyjadą na zaproszenie stowarzyszenia Wspólnota Polska 
Oddział w Opolu. Dziś jeszcze zespół wystąpi w Puszynie w świetlicy wiejskiej o 

bierają ofiary na remont dachu naszego kościoła. Za 

W czasie wakacji 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. 

Kancelaria parafialna 

W niedzielę 25 lipca po mszy świętej o godzinie 10.00 będzie błogosławieństwo 

Wskutek środowej burzy uszkodzeniu uległ elektroniczny system dzwonów oraz 
halogen oświtlający kościół od strony ulicy. Dzwony zadziałają za około miesiąc, 

Biskup Opolski Andrzej Czaja przychylił się do prośby Wojewody Opolskiego o 
odczytanie następującego komunikatu w ramach ogłoszeń: Szanowni Państwo, 

Mieszkańcy Województwa Opolskiego, apeluję do wszystkich mieszkańców 

epieniach przeciwko C0VID-19. Zagrożenie 

czwartą falą pandemii jest realne. Najlepszą formą zabezpieczenia siebie i swojej 

rodziny jest szczepienie. Jak wskazują przypadki w krajach, do których dotarła już 

ionych jest łagodny, a 

przypadki śmiertelne występują niemal wyłącznie u osób niezaszczepionych. Dlatego 

zwracam się z wielką prośbą o jak najszybsze przyjęcie szczepionki przeciwko 

j parafii całodzienna adoracja Najświętszego 
. Porządek adoracji jest umieszczony w gazetce pod intencjami. Bardzo 

proszę aby adoracja odbywała się w ciszy. Wyjątkiem będzie modlitwa różańcowa 
doracji będzie o godzinie 

8.00, zakończenie będzie przed mszą wieczorną o godzinie 18.00.   


