
19. 12. 2021 
Niedziela 
 

IV Niedziela Adwentu
7.30 - Za ++ rodziców Kaloch i Kaplyta i ++ dziadków   
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
8.45 - (Puszyna)  
10.00 -  Zbiorowa:  1. W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i parafii.  2. 
Do Bożej Op(…) w intencji mamy z okazji 70 rocznicy urodzin. 3. O zdrowie i 
błogosławieństwo Boże w rodzinie Szcz
Porolniczak. 5. Za dusze w czyśćcu cierpiące
11.30 - (Myszowice)
oraz za ++ rodziców Mariannę i Wiesława Szczepańskich  
14.00 - 18.00 - Okazja
16.30 - Za ++ rodziców Józefę i Franciszka Ryś, ++ dziadków Ryś, Szkutnik, 
Maćków oraz + dziadka Mrozińskiego

20. 12. 2021 
Poniedziałek 

 6.30 - Za dusze w czyśćcu cierpiące 
18.00 - Do Bożej Op(…) w intencji Nikoli z okazji 30 rocznicy urodzin 

21. 12. 2021 
Wtorek 

18.00 - 1.  Do Bożej Op(…) w intencji Tadeusza z okazji 70 rocznicy urodzin     
             2. Za + Helgę Beck i ++ z rodziny 

22. 12. 2021 
Środa 

6.30 - 1. Za dusze  czyśćcu cierpiące
           2.      

23. 12. 2021 
Czwartek 

18.00 - 1. Do Bożej Op(…) w int Dawida Szkudlarskiego z ok.
             2. Za + Henryka Charłamów            

24. 12. 2021 
Piątek 

20.30 - Msza Wigilii Bożego Narodzenia
24.00 - Pasterka 
                              

25. 12. 2021 
Sobota 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego  
7.30 -  Za + żonę Krystynę, braci Edwarda, Mariana i za ++ rodziców z obu stron
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
8.45 - (Puszyna) 
10.00 -  Za + Zbigniewa Hermana  
11.30 - (Myszowice)
16.30 - Za + Ireneusza          

26.12. 2021 
Niedziela 

Uroczystość św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
 7.30 - Do Bożej Op(…) w int Zofii i Andrzeja z okazji 30 rocznicy ślubu            
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
8.45 - (Puszyna)  
10.00 - Do Bożej Op(…) w intencji Marii i Marka z okazji rocznicy ślubu
11.15 - W intencji m
11.30 -  (Myszowice)
Mariannę i za ++ Szwagrów i za + Ryszarda 
16.30 -     
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IV Niedziela Adwentu   
Za ++ rodziców Kaloch i Kaplyta i ++ dziadków   
(Kuźnica Ligocka)   -  Za ++ z rodziny Raczek i Kuboń 
(Puszyna)  -    

Zbiorowa:  1. W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i parafii.  2. 
Do Bożej Op(…) w intencji mamy z okazji 70 rocznicy urodzin. 3. O zdrowie i 
błogosławieństwo Boże w rodzinie Szczygielskich. 4. Za + Krzysztofa 
Porolniczak. 5. Za dusze w czyśćcu cierpiące. 6. Za ++ rodziców Tomala

(Myszowice) -  Za ++ rodziców Antoninę, Wincentego Niewiadowskich, 
oraz za ++ rodziców Mariannę i Wiesława Szczepańskich  

Okazja do spowiedzi świątecznej (przerwa od 16.00 do 17.00
Za ++ rodziców Józefę i Franciszka Ryś, ++ dziadków Ryś, Szkutnik, 

Maćków oraz + dziadka Mrozińskiego                              
Za dusze w czyśćcu cierpiące  
Do Bożej Op(…) w intencji Nikoli z okazji 30 rocznicy urodzin 

Do Bożej Op(…) w intencji Tadeusza z okazji 70 rocznicy urodzin     
Za + Helgę Beck i ++ z rodziny  

1. Za dusze  czyśćcu cierpiące 

Do Bożej Op(…) w int Dawida Szkudlarskiego z ok.
Za + Henryka Charłamów                 

Msza Wigilii Bożego Narodzenia 
Pasterka - 1. W int parafian  

                               2.             
Uroczystość Narodzenia Pańskiego                 

Za + żonę Krystynę, braci Edwarda, Mariana i za ++ rodziców z obu stron
(Kuźnica Ligocka)   -  W intencji rodziny Siwek  
(Puszyna) - Za ++ z rodziny Kisieluk, Siwozad i braci Dariusza i Tomasza 

Za + Zbigniewa Hermana   
(Myszowice) -  Za + matkę Czesławę Skiba w 1 rocznicę śmierci 
Za + Ireneusza                    

Uroczystość św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa     
Do Bożej Op(…) w int Zofii i Andrzeja z okazji 30 rocznicy ślubu            
(Kuźnica Ligocka)  -  Za + Romana Kuc i dwie żony     
(Puszyna)   -    
Do Bożej Op(…) w intencji Marii i Marka z okazji rocznicy ślubu
W intencji mężczyzn i młodzieńców naszej parafii   
(Myszowice)  - Za ++ rodziców Weronikę i Szczepana, + siostrę 

Mariannę i za ++ Szwagrów i za + Ryszarda  
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Za ++ rodziców Kaloch i Kaplyta i ++ dziadków    
Za ++ z rodziny Raczek i Kuboń  

Zbiorowa:  1. W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i parafii.  2. 
Do Bożej Op(…) w intencji mamy z okazji 70 rocznicy urodzin. 3. O zdrowie i 

ygielskich. 4. Za + Krzysztofa 
. 6. Za ++ rodziców Tomala  

Za ++ rodziców Antoninę, Wincentego Niewiadowskich, 
oraz za ++ rodziców Mariannę i Wiesława Szczepańskich   

do spowiedzi świątecznej (przerwa od 16.00 do 17.00) 
Za ++ rodziców Józefę i Franciszka Ryś, ++ dziadków Ryś, Szkutnik, 

                                               

Do Bożej Op(…) w intencji Nikoli z okazji 30 rocznicy urodzin                
Do Bożej Op(…) w intencji Tadeusza z okazji 70 rocznicy urodzin      

Do Bożej Op(…) w int Dawida Szkudlarskiego z ok. 16 rocz. urodzin  

Za + żonę Krystynę, braci Edwarda, Mariana i za ++ rodziców z obu stron    
W intencji rodziny Siwek   

Za ++ z rodziny Kisieluk, Siwozad i braci Dariusza i Tomasza  

Za + matkę Czesławę Skiba w 1 rocznicę śmierci  

Do Bożej Op(…) w int Zofii i Andrzeja z okazji 30 rocznicy ślubu              
Za + Romana Kuc i dwie żony      

Do Bożej Op(…) w intencji Marii i Marka z okazji rocznicy ślubu 
ężczyzn i młodzieńców naszej parafii    

Za ++ rodziców Weronikę i Szczepana, + siostrę 



              

 

1. Świętujemy dziś IV Niedzielę Adwentową. Dziś od godziny 14.00 będzie okazja do 
spowiedzi świątecznej. Od 16.00 do 17.00 będzie przerwa. Od 17.00 do 18.00 kapłani 
będą również spowiadać. Do spowiedzi przystępujemy w maseczkach ochronnych, 
zakrywając usta i nos. Przed każdym konfesjonałem będzie też pojemnik z płynem 
dezynfekującym. Proszę z niego korzystać. Proszę także zachować odległość miedzy 
sobą. Okazja do spowiedzi będzie także w tygodniu przed mszami świętymi oraz w 
dzień wigilii od 9.00 do 10.30.  
Puszynie  i w Kuźnicy w środę o 16.00, w Myszowicach w środę o 17.00. 

2. W środę od godziny 17.00 będzie sprzątanie kościoła. Do sprzątania zapraszamy 
parafian z ulic: Konopnickiej, Dąbrowskiej, Norwida, F
tym dniu nie będzie rorat o godzinie 18.00. 

3. W tym tygodniu zapraszamy na ostatnie roraty w poniedziałek, wtorek i czwartek o 
godzinie 18.00.   

4. W wigilijny wieczór o godzinie 20.
Uroczystośći Narodzenia 
Uroczysta msza świeta tzw. Pasterka. Obydwie msze święte należą już do 
Uroczystości Bożego Narodzenia.

5. W pierwszy i drugi dzień Świat Bożego Narodzenia msze święte będ
według porządku niedzielnego. W święta nie będzie nabożeństw popołudniowych o 
godzinie 16.00. Będzie natomiast msza wieczorna o godzinie 16.30.

6. W drugi dzień Świąt o godzinie 11.15 zapraszamy mężczyzn i młodzieńców na mszę 
świętą w ich intencji. 

7. Jeśli  ktoś ze starszych lub chorych chciałby w święta przyjąć Komunię świętą, proszę 
to zgłosić w zakrystii lub w kancelarii. Nadzwyczajni szafarze przyjdą z komunią 
świętą.  

8. W poniedziałek 27 grudnia
zapraszam mieszkańców ulicy Prudnickiej, we wtorek
mieszkańców Wojstrasza i Włostowy, w środę
Jamki, a w czwartek 30 grudnia
kolędowych jest również w 

9. Zgodnie z rozporządzeniem w naszym kościele może być zajętych 30% miejsc 
siedzących i stojących tj
zaszczepione. W przypadku kontroli przez podmioty do tego uprawnion
zaistnieć konieczność potwierdzenia tego faktu wobec odpowiednich służb. Proszę 
także o przestrzeganie przepisów sanitarnych (dezynfekcja, dystans, maseczka). 
Również do komunii świętej nie przystępujemy wszyscy od razu. Proszę żeby robić to 
sukcesywnie zaczynając od pierwszych ławek. Maseczki zdejmujemy bezpośrednio 
przed przyjęciem komunii świętej. 
 

                   Parafia Trójcy Świętej 

                        Ogłoszenia duszpasterskie

19 grudzień - IV

Świętujemy dziś IV Niedzielę Adwentową. Dziś od godziny 14.00 będzie okazja do 
spowiedzi świątecznej. Od 16.00 do 17.00 będzie przerwa. Od 17.00 do 18.00 kapłani 
będą również spowiadać. Do spowiedzi przystępujemy w maseczkach ochronnych, 

nos. Przed każdym konfesjonałem będzie też pojemnik z płynem 
dezynfekującym. Proszę z niego korzystać. Proszę także zachować odległość miedzy 
sobą. Okazja do spowiedzi będzie także w tygodniu przed mszami świętymi oraz w 
dzień wigilii od 9.00 do 10.30.  Na filiach będzie także okazja do spowiedzi świętej: w 
Puszynie  i w Kuźnicy w środę o 16.00, w Myszowicach w środę o 17.00. 

środę od godziny 17.00 będzie sprzątanie kościoła. Do sprzątania zapraszamy 
parafian z ulic: Konopnickiej, Dąbrowskiej, Norwida, Fredry, Zapolskiej (Osiedle). W 
tym dniu nie będzie rorat o godzinie 18.00.  
W tym tygodniu zapraszamy na ostatnie roraty w poniedziałek, wtorek i czwartek o 

wigilijny wieczór o godzinie 20.30 będzie sprawowana msza
 Pańskiego. Natomiast o godzinie 24.00 będzie sprawowana 

Uroczysta msza świeta tzw. Pasterka. Obydwie msze święte należą już do 
Uroczystości Bożego Narodzenia. 
W pierwszy i drugi dzień Świat Bożego Narodzenia msze święte będ
według porządku niedzielnego. W święta nie będzie nabożeństw popołudniowych o 
godzinie 16.00. Będzie natomiast msza wieczorna o godzinie 16.30.
W drugi dzień Świąt o godzinie 11.15 zapraszamy mężczyzn i młodzieńców na mszę 

Jeśli  ktoś ze starszych lub chorych chciałby w święta przyjąć Komunię świętą, proszę 
to zgłosić w zakrystii lub w kancelarii. Nadzwyczajni szafarze przyjdą z komunią 

grudnia rozpoczynamy msze kolędowe. W poniedziałek o 18.00 
zapraszam mieszkańców ulicy Prudnickiej, we wtorek 28 grudnia
mieszkańców Wojstrasza i Włostowy, w środę 29 grudnia o 18.00 parafian ze Starej 

30 grudnia o 18.00 z ulicy Parkowej i Targowej.  
kolędowych jest również w gablotach i na stronach internetowych.
Zgodnie z rozporządzeniem w naszym kościele może być zajętych 30% miejsc 
siedzących i stojących tj 325 osób. Do limitu nie włączają się osoby w pełni 

W przypadku kontroli przez podmioty do tego uprawnion
zaistnieć konieczność potwierdzenia tego faktu wobec odpowiednich służb. Proszę 
także o przestrzeganie przepisów sanitarnych (dezynfekcja, dystans, maseczka). 
Również do komunii świętej nie przystępujemy wszyscy od razu. Proszę żeby robić to 

esywnie zaczynając od pierwszych ławek. Maseczki zdejmujemy bezpośrednio 
przed przyjęciem komunii świętej.  

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

IV Niedziela Adwentu 

Świętujemy dziś IV Niedzielę Adwentową. Dziś od godziny 14.00 będzie okazja do 
spowiedzi świątecznej. Od 16.00 do 17.00 będzie przerwa. Od 17.00 do 18.00 kapłani 
będą również spowiadać. Do spowiedzi przystępujemy w maseczkach ochronnych, 

nos. Przed każdym konfesjonałem będzie też pojemnik z płynem 
dezynfekującym. Proszę z niego korzystać. Proszę także zachować odległość miedzy 
sobą. Okazja do spowiedzi będzie także w tygodniu przed mszami świętymi oraz w 

filiach będzie także okazja do spowiedzi świętej: w 
Puszynie  i w Kuźnicy w środę o 16.00, w Myszowicach w środę o 17.00.  

środę od godziny 17.00 będzie sprzątanie kościoła. Do sprzątania zapraszamy 
redry, Zapolskiej (Osiedle). W 

W tym tygodniu zapraszamy na ostatnie roraty w poniedziałek, wtorek i czwartek o 

30 będzie sprawowana msza święta Wigilii 
Pańskiego. Natomiast o godzinie 24.00 będzie sprawowana 

Uroczysta msza świeta tzw. Pasterka. Obydwie msze święte należą już do 

W pierwszy i drugi dzień Świat Bożego Narodzenia msze święte będą sprawowane 
według porządku niedzielnego. W święta nie będzie nabożeństw popołudniowych o 
godzinie 16.00. Będzie natomiast msza wieczorna o godzinie 16.30. 
W drugi dzień Świąt o godzinie 11.15 zapraszamy mężczyzn i młodzieńców na mszę 

Jeśli  ktoś ze starszych lub chorych chciałby w święta przyjąć Komunię świętą, proszę 
to zgłosić w zakrystii lub w kancelarii. Nadzwyczajni szafarze przyjdą z komunią 

rozpoczynamy msze kolędowe. W poniedziałek o 18.00 
28 grudnia o 18.00 

o 18.00 parafian ze Starej 
o 18.00 z ulicy Parkowej i Targowej.  Plan mszy 

gablotach i na stronach internetowych. 
Zgodnie z rozporządzeniem w naszym kościele może być zajętych 30% miejsc 

osób. Do limitu nie włączają się osoby w pełni 
W przypadku kontroli przez podmioty do tego uprawnione  - może 

zaistnieć konieczność potwierdzenia tego faktu wobec odpowiednich służb. Proszę 
także o przestrzeganie przepisów sanitarnych (dezynfekcja, dystans, maseczka). 
Również do komunii świętej nie przystępujemy wszyscy od razu. Proszę żeby robić to 

esywnie zaczynając od pierwszych ławek. Maseczki zdejmujemy bezpośrednio 


