
21. 11. 2021 
Niedziela 
 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  
7.30 -  Za + Tadeusza Kownackiego w rocznicę śmierci 

8.45 - (Kuźnica Ligocka)
8.45 - (Puszyna)  -  
10.00 - Zbiorowa: 1. 
organistów, chóru i scholi z okazji wspomnienia św. Cecyl

i lektorów naszej parafii i o nowe powołania do Liturgicznej Słuzby Ołtarza. 4. O zdr. i bł. Boże dla 

Judyty Guźla. 5. Do Bożej Op.(…) w int. Zygmunta z ok. 50 rocznicy urodzin oraz w intencji kamili 

z okazji 18 rocznicy urodzin. 6. Do Bożej Op.(…) w int Krystyny i Władysława Ludwikowskich z 

okazji 56 rocznicy ślubu oraz za dzieci, wnuki i prawnuki. 7. Za ++ Katarzynę i Józefa Salik, + 

Krystynę Drzewiecką i ++ Marię i Michała Poromiczak. 8. Za dusze w czyśćcu cierpi

Mirosława i Dariusza Paździerskichka oraz + ojca i + siostrę.  10. Za + córkę Marię Piekarz w 1 

rocznicę śmierci. 11. Za ++ rodziców Marię i Andrzeja Juzwa oraz Katarzynę i Piotra 

Ludwikowskich, ++ rodzeństwo, + Krzysztofa Michockiego i ++ z 

Jadwigę i Stanisława. 13. Za ++ Stanisławę i Kazimierza Błaszczuk i za ++ z rodziny. 14. Za + Jana 

Mende w miesiąc po śmierci. 15. Za + Marię Dyńka i o bł. Boże w rodzinie Dyńka. 16. Za + Martę 

Klein w 1 rocznicę śmierci

11.30 - (Myszowice)
16.00 - Nabożeństwo do Chrystusa Króla 

16.30 -   Za ++ rodziców Krystynę i Leona Brodkorb i ++ rodziców z obu stron       

22. 11. 2021 
Poniedziałek 

Wspomnienie św. Cecylii
6.30 -  1. Za + Magdalenę Galla, za + Tadeusza Kownackiego i za + Mieczysława Galla   

            2. Za + Leonarda Preussner

23. 11. 2021 
Wtorek 

 18.00 - 1. Do Bożej Op.(…) w int Tymoteu

            2. Za + ojca Benedykta Klubkowskiego w rocznicę śmierci, za ++ dziadków 

Kownackich i Klubkowskich   

24. 11. 2021 
Środa 

Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja
6.30 -  1.  Za + Zbigniewa Hermana

           2.  Za dusze w czyśćcu cierpiące

25. 11. 2021 
Czwartek 

18.00 - 1.  Za + Tadeusza Szwedo oraz za + Wiesława Pejas

            2.  Za + Sławomira Szymiczek         

26. 11. 2021 
Piątek 

18.00 - 1.  Za + Henryka Charłamów

             2. Za ++ rodziców Franciszkę i Michała Frydel   

27. 11. 2021 
Sobota 

7.00 -  Za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 -  Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 -  Za ++ Czesława, Kazimierza, ++ rodziców z obu stron, dziadków, krewnych i 

dusze w czyśćcu cierpiące 

28.11. 2021 
Niedziela 

I Niedziela Adwentu
7.30 -  Za + Dorotę, Marię i Pawła Hampel         

8.45 - (Kuźnica Ligocka)
8.45 - (Puszyna)      
10.00 -  Za + męża Bronisława oraz za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

11.30 -  (Myszowice)
16.00 -  Nabożeństwo adwentowe

16.30 - Do Bożej Op.(…) w int Zdzisława z okazji urodzin    

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata   
Za + Tadeusza Kownackiego w rocznicę śmierci  

(Kuźnica Ligocka)   -  W intencji rodziny Raczek   

O zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie Kłonowskich  

Zbiorowa: 1. W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i parafii. 2. W intencji 

organistów, chóru i scholi z okazji wspomnienia św. Cecylii. 3. W intencji wszystkich ministrantów 

i lektorów naszej parafii i o nowe powołania do Liturgicznej Słuzby Ołtarza. 4. O zdr. i bł. Boże dla 

Judyty Guźla. 5. Do Bożej Op.(…) w int. Zygmunta z ok. 50 rocznicy urodzin oraz w intencji kamili 

cznicy urodzin. 6. Do Bożej Op.(…) w int Krystyny i Władysława Ludwikowskich z 

okazji 56 rocznicy ślubu oraz za dzieci, wnuki i prawnuki. 7. Za ++ Katarzynę i Józefa Salik, + 

Krystynę Drzewiecką i ++ Marię i Michała Poromiczak. 8. Za dusze w czyśćcu cierpi

Mirosława i Dariusza Paździerskichka oraz + ojca i + siostrę.  10. Za + córkę Marię Piekarz w 1 

rocznicę śmierci. 11. Za ++ rodziców Marię i Andrzeja Juzwa oraz Katarzynę i Piotra 

Ludwikowskich, ++ rodzeństwo, + Krzysztofa Michockiego i ++ z rodziny. 12. Za ++ Genowefę, 

Jadwigę i Stanisława. 13. Za ++ Stanisławę i Kazimierza Błaszczuk i za ++ z rodziny. 14. Za + Jana 

Mende w miesiąc po śmierci. 15. Za + Marię Dyńka i o bł. Boże w rodzinie Dyńka. 16. Za + Martę 

Klein w 1 rocznicę śmierci. 17. Za + Andrzeja Mizera.              
(Myszowice) -  W intencji mieszkańców Myszowic i za ++ mieszkańców

Nabożeństwo do Chrystusa Króla  

Za ++ rodziców Krystynę i Leona Brodkorb i ++ rodziców z obu stron       

Wspomnienie św. Cecylii 
Za + Magdalenę Galla, za + Tadeusza Kownackiego i za + Mieczysława Galla   

Za + Leonarda Preussner           
Do Bożej Op.(…) w int Tymoteusza z ok. 18 rocz. ur. oraz o bł. w rodzinie Krok     

Za + ojca Benedykta Klubkowskiego w rocznicę śmierci, za ++ dziadków 

Kownackich i Klubkowskich      
Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja-Dung-Lac i Towarzyszy 

Za + Zbigniewa Hermana 

Za dusze w czyśćcu cierpiące   
Za + Tadeusza Szwedo oraz za + Wiesława Pejas 
Za + Sławomira Szymiczek                                        
Za + Henryka Charłamów 

. Za ++ rodziców Franciszkę i Michała Frydel    
Za dusze w czyśćcu cierpiące 
Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi

Za ++ Czesława, Kazimierza, ++ rodziców z obu stron, dziadków, krewnych i 

dusze w czyśćcu cierpiące  
I Niedziela Adwentu   

Za + Dorotę, Marię i Pawła Hampel           
(Kuźnica Ligocka)        

 
Za + męża Bronisława oraz za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

(Myszowice)  -  Za ++ rodziców Sucheckich i Baszczyjów     

Nabożeństwo adwentowe 

Do Bożej Op.(…) w int Zdzisława z okazji urodzin     

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Porządek mszy świętych i nabożeństw 

 21 - 28 listopad 2021 

 

 

O zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie Kłonowskich   
W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i parafii. 2. W intencji 

ii. 3. W intencji wszystkich ministrantów 

i lektorów naszej parafii i o nowe powołania do Liturgicznej Słuzby Ołtarza. 4. O zdr. i bł. Boże dla 

Judyty Guźla. 5. Do Bożej Op.(…) w int. Zygmunta z ok. 50 rocznicy urodzin oraz w intencji kamili 

cznicy urodzin. 6. Do Bożej Op.(…) w int Krystyny i Władysława Ludwikowskich z 

okazji 56 rocznicy ślubu oraz za dzieci, wnuki i prawnuki. 7. Za ++ Katarzynę i Józefa Salik, + 

Krystynę Drzewiecką i ++ Marię i Michała Poromiczak. 8. Za dusze w czyśćcu cierpiące. 9. Za ++ 

Mirosława i Dariusza Paździerskichka oraz + ojca i + siostrę.  10. Za + córkę Marię Piekarz w 1 

rocznicę śmierci. 11. Za ++ rodziców Marię i Andrzeja Juzwa oraz Katarzynę i Piotra 

rodziny. 12. Za ++ Genowefę, 

Jadwigę i Stanisława. 13. Za ++ Stanisławę i Kazimierza Błaszczuk i za ++ z rodziny. 14. Za + Jana 

Mende w miesiąc po śmierci. 15. Za + Marię Dyńka i o bł. Boże w rodzinie Dyńka. 16. Za + Martę 

W intencji mieszkańców Myszowic i za ++ mieszkańców 

Za ++ rodziców Krystynę i Leona Brodkorb i ++ rodziców z obu stron                       

Za + Magdalenę Galla, za + Tadeusza Kownackiego i za + Mieczysława Galla    

oraz o bł. w rodzinie Krok     

Za + ojca Benedykta Klubkowskiego w rocznicę śmierci, za ++ dziadków 

Lac i Towarzyszy                                        

okazja do spowiedzi świętej 

Za ++ Czesława, Kazimierza, ++ rodziców z obu stron, dziadków, krewnych i 

Za + męża Bronisława oraz za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron 

Za ++ rodziców Sucheckich i Baszczyjów      

 



              

 

1. Obchodzimy dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na godzinę 

16.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Dziś radni zbierają ofiary 

na remont dachu naszego kościoła

2. W czwartek dzieci i młodzież zapraszamy na mszę świętą szkolną. 

3. W piątek od godziny 17.30 zapraszamy na adorację najświętszego Sakramentu, o 

godzinie 17.45 wspólnie odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

4. W ubiegłą niedzielę parafianie zgłosili swoich 

Duszpasterskiej. Nazwiska tych, którzy zgodzili się kandydować wywieszone są w 

gablotach i na drzwiach kościoła. W przyszłą niedzielę 28 listopada z tej listy 

wybierzemy nową Radę Parafialną. 

5. Za tydzień Adwentem rozpoczynamy

o godzinie 16.00 w czasie nabożeństwa adwentowego poświęcone będą wieńce i 

świece adwentowe. Proszę przynieść na to nabożeństwo swoje domowe wieńce i 

świece adwentowe. Pobłogosławione będą także opłatki wigilijn

6. Roraty będą odprawiane o poniedziałku do piątku włącznie. Zapraszamy na nie 

młodzież i dzieci wraz z rodzicami. Natomiast rano w poniedziałki, środy i w soboty 

wszystkich dorosłych zapraszamy na msze adwentowe z okolicznościowymi krótkimi 

kazaniami. W ten sposób chcemy dobrze przygotować się na powtórne przyjście Pana 

i na Uroczystość Bożego Narodzenia. 

7. W sobotę 11 grudnia organizujemy jednodniową pielgrzymkę do Tyńca i do Krakowa. 

Najpierw zwiedzanie Opactwa benedyktynów w Tyńcu, później przejazd do K

i spacer Traktem Królewskim do Katedry i po południu w czasie wolnym zapraszamy 

do skorzystania z atrakcji Jarmarku Bożonarodzeniowego na Krakowskim Rynku. 

Koszt wyjazdu to 125 zł o osoby. Zapisy w kancelarii parafialnej lub w biurze podróży 

PROCIV u Państwa Misztal. 

8. Począwszy od 1 Niedzieli Adwentu można nabywać opłatki wigilijne oraz świece 

CARITAS-u. Duża świece za 12 zł i mała po 6 zł. 

9. W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie można nabyć za dowolna ofiarą 

okazjonalną bombkę na choinkę przygo

będzie na zakup mikrofonów dla chóru.

10. W maju planujemy pielgrzymkę do Chorwacji i Bośni. W planie min Medjugorje, 

Dubrownik, Zadar, Trogir i inne miejscowiści. Wyjazd 13 maja wieczorem, a powrót 

21 maja wcześnie rano. Koszt wyjazdy 1670 zł + 55 euro. Zapisy w kancelarii 

parafialnej lub bezpośrednio w Biurze Podróży PROCIV Państwa Misztal. Przy 

zapisie zaliczka 300 zł. Miejsca szybko się zapełniają, więc chętnych proszę o szybką 

decyzję.   

                   Parafia Trójcy Świętej 

                        Ogłoszenia duszpasterskie

21 listopad

Obchodzimy dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na godzinę 

16.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Dziś radni zbierają ofiary 

na remont dachu naszego kościoła.  

W czwartek dzieci i młodzież zapraszamy na mszę świętą szkolną. 

W piątek od godziny 17.30 zapraszamy na adorację najświętszego Sakramentu, o 

godzinie 17.45 wspólnie odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

W ubiegłą niedzielę parafianie zgłosili swoich kandydatów do Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej. Nazwiska tych, którzy zgodzili się kandydować wywieszone są w 

gablotach i na drzwiach kościoła. W przyszłą niedzielę 28 listopada z tej listy 

wybierzemy nową Radę Parafialną.  

Za tydzień Adwentem rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny. W I niedzielę Adwentu 

o godzinie 16.00 w czasie nabożeństwa adwentowego poświęcone będą wieńce i 

świece adwentowe. Proszę przynieść na to nabożeństwo swoje domowe wieńce i 

świece adwentowe. Pobłogosławione będą także opłatki wigilijn

Roraty będą odprawiane o poniedziałku do piątku włącznie. Zapraszamy na nie 

młodzież i dzieci wraz z rodzicami. Natomiast rano w poniedziałki, środy i w soboty 

wszystkich dorosłych zapraszamy na msze adwentowe z okolicznościowymi krótkimi 

ten sposób chcemy dobrze przygotować się na powtórne przyjście Pana 

i na Uroczystość Bożego Narodzenia.  

W sobotę 11 grudnia organizujemy jednodniową pielgrzymkę do Tyńca i do Krakowa. 

Najpierw zwiedzanie Opactwa benedyktynów w Tyńcu, później przejazd do K

i spacer Traktem Królewskim do Katedry i po południu w czasie wolnym zapraszamy 

do skorzystania z atrakcji Jarmarku Bożonarodzeniowego na Krakowskim Rynku. 

Koszt wyjazdu to 125 zł o osoby. Zapisy w kancelarii parafialnej lub w biurze podróży 

u Państwa Misztal.  

Począwszy od 1 Niedzieli Adwentu można nabywać opłatki wigilijne oraz świece 

u. Duża świece za 12 zł i mała po 6 zł.  

W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie można nabyć za dowolna ofiarą 

okazjonalną bombkę na choinkę przygotowaną przez nasz chór. Dochód przeznaczony 

będzie na zakup mikrofonów dla chóru.  

W maju planujemy pielgrzymkę do Chorwacji i Bośni. W planie min Medjugorje, 

Dubrownik, Zadar, Trogir i inne miejscowiści. Wyjazd 13 maja wieczorem, a powrót 

rano. Koszt wyjazdy 1670 zł + 55 euro. Zapisy w kancelarii 

parafialnej lub bezpośrednio w Biurze Podróży PROCIV Państwa Misztal. Przy 

Miejsca szybko się zapełniają, więc chętnych proszę o szybką 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

listopad - Chrystusa Króla 

Obchodzimy dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na godzinę 

16.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Dziś radni zbierają ofiary 

W czwartek dzieci i młodzież zapraszamy na mszę świętą szkolną.  

W piątek od godziny 17.30 zapraszamy na adorację najświętszego Sakramentu, o 

godzinie 17.45 wspólnie odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego.  

kandydatów do Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej. Nazwiska tych, którzy zgodzili się kandydować wywieszone są w 

gablotach i na drzwiach kościoła. W przyszłą niedzielę 28 listopada z tej listy 

Nowy Rok Liturgiczny. W I niedzielę Adwentu 

o godzinie 16.00 w czasie nabożeństwa adwentowego poświęcone będą wieńce i 

świece adwentowe. Proszę przynieść na to nabożeństwo swoje domowe wieńce i 

świece adwentowe. Pobłogosławione będą także opłatki wigilijne.  

Roraty będą odprawiane o poniedziałku do piątku włącznie. Zapraszamy na nie 

młodzież i dzieci wraz z rodzicami. Natomiast rano w poniedziałki, środy i w soboty 

wszystkich dorosłych zapraszamy na msze adwentowe z okolicznościowymi krótkimi 

ten sposób chcemy dobrze przygotować się na powtórne przyjście Pana 

W sobotę 11 grudnia organizujemy jednodniową pielgrzymkę do Tyńca i do Krakowa. 

Najpierw zwiedzanie Opactwa benedyktynów w Tyńcu, później przejazd do Krakowa 

i spacer Traktem Królewskim do Katedry i po południu w czasie wolnym zapraszamy 

do skorzystania z atrakcji Jarmarku Bożonarodzeniowego na Krakowskim Rynku. 

Koszt wyjazdu to 125 zł o osoby. Zapisy w kancelarii parafialnej lub w biurze podróży 

Począwszy od 1 Niedzieli Adwentu można nabywać opłatki wigilijne oraz świece 

W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie można nabyć za dowolna ofiarą 

towaną przez nasz chór. Dochód przeznaczony 

W maju planujemy pielgrzymkę do Chorwacji i Bośni. W planie min Medjugorje, 

Dubrownik, Zadar, Trogir i inne miejscowiści. Wyjazd 13 maja wieczorem, a powrót 

rano. Koszt wyjazdy 1670 zł + 55 euro. Zapisy w kancelarii 

parafialnej lub bezpośrednio w Biurze Podróży PROCIV Państwa Misztal. Przy 

Miejsca szybko się zapełniają, więc chętnych proszę o szybką 


