
25. 09. 2022 
Niedziela 
 

XXVI Niedziela Zwykła
7.30 - Do Bożej Op(…) w intencji rodziny Krok
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
8.45 - (Puszyna) -
10.00 - Do Bożej Op(…) w intencji 30 rocznicy ślubu i bł. w rodzinie
11.30 - (Myszowice)
16.00 - Nabożeństwo niedzielne
16.30 - Do Bożej Op(…) w intencji rodziny Fudali

26. 09. 2022 
Poniedziałek 

6.30 - 1.  Za + ojca Augusta Piechowiak w rocznicę urodzin i śmierci
         2.  Do Bożej Op(…) w intencji małżonków Katarzyny, Adriana i dzieci

27. 09. 2022 
Wtorek 

 Wspomnienie św. Wincentego a Paulo
 18.00 -   1.  Za + mamę Zofię w rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
               2.  Za + Kazimierza, Czesława, rodziców z obu stron, dziadków, krewnych 
i dusze w czyśćcu cierpiące

28. 09. 2022 
Środa 

Wspomnienie św. Wacława
 6.30 -  Za ++ Józefa i Marię Stachów w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców 
Genowefę i Józefa Więcek

29. 09. 2022 
Czwartek 

Święto św. Archaniołów Michała Gabriela i Rafała
18.00 - 1.  Do Bożej Op(…) w int.
            2.              

30. 09. 2022 
Piątek 

Wspomnienie św. Hieronima
17.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 - 1. Do Bożej Op(…) w int. Katarzyny z ok.,
            2. Za ++ rodziców, rodzeństwo i dziadków z rodziny Zaleskich, 
Buczkowskich, Kubów i Dec 

1. 10. 2022 
Sobota 

 Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
7.00 - Za + Wandę Tomczak
16.00 - Msza w Niesiebędowicach 
16.00 - msza święta w szpitalu
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17.30 - Nabożeństwo różańcowe

18.00 -  Za + Adama Zadrożnego w 1 rocznicę śmierci oraz za + ma
Zadrożną w 30 dzień po śmierci

2. 10. 2022 
Niedziela 

XXVI Niedziela Zwykła
 7.30 -   Za ++ Franciszkę i Franciszka Beck i za ++ z rodziny    
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
8.45 - (Puszyna) -
10.00 - Za + Marię Balik  
11.30 -  (Myszowice)
16.00  - Nabożeństwo różańcowe

16.30 -  Za ++ rodziców, Annę i Jana, + brata Wiesława, żonę Jadwigę Karwaczka, 
+ siostrę i jej męża Jana Pasiecznik i ++ z rodziny Ryś i Makuła         

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

25 wrzesień

Niedziela Zwykła  
Do Bożej Op(…) w intencji rodziny Krok 
(Kuźnica Ligocka)  -  Za + Pawła Lissoń 

-  Za ++ z rodzin Sankala i Kopij 
Do Bożej Op(…) w intencji 30 rocznicy ślubu i bł. w rodzinie
(Myszowice)  -  Za ++ Aleksandrę i Michała Iwach i ++ z rodziny Iwach.
Nabożeństwo niedzielne 
Do Bożej Op(…) w intencji rodziny Fudali                  

Za + ojca Augusta Piechowiak w rocznicę urodzin i śmierci
Do Bożej Op(…) w intencji małżonków Katarzyny, Adriana i dzieci

Wspomnienie św. Wincentego a Paulo           
Za + mamę Zofię w rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Za + Kazimierza, Czesława, rodziców z obu stron, dziadków, krewnych 

i dusze w czyśćcu cierpiące 
Wspomnienie św. Wacława                    

Za ++ Józefa i Marię Stachów w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców 
Genowefę i Józefa Więcek  
Święto św. Archaniołów Michała Gabriela i Rafała             

Do Bożej Op(…) w int. Magdaleny i Andrzeja z okazji 4 rocznicy ślubu
     

Wspomnienie św. Hieronima   
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koronka do Miłosierdzia Bożego

Do Bożej Op(…) w int. Katarzyny z ok., ur. i błog. w rodzinie Szkolny i Gach
. Za ++ rodziców, rodzeństwo i dziadków z rodziny Zaleskich, 

Buczkowskich, Kubów i Dec      
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus  

Za + Wandę Tomczak 
Msza w Niesiebędowicach - rocznica poświęcenia Krzyża  
msza święta w szpitalu 
Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi świętej

Nabożeństwo różańcowe 

Za + Adama Zadrożnego w 1 rocznicę śmierci oraz za + ma
Zadrożną w 30 dzień po śmierci 

Niedziela Zwykła 

Za ++ Franciszkę i Franciszka Beck i za ++ z rodziny    
(Kuźnica Ligocka)  - Za + Irmgardę Kuboń    

- O zdrowie o bł. Boże w intencji rodziny Stankala
Za + Marię Balik   
(Myszowice)  - Za ++ z rodziny Sucheckich i Baszczyjów  
Nabożeństwo różańcowe 

Za ++ rodziców, Annę i Jana, + brata Wiesława, żonę Jadwigę Karwaczka, 
+ siostrę i jej męża Jana Pasiecznik i ++ z rodziny Ryś i Makuła         

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Porządek mszy świętych i nabożeństw 

wrzesień - 2 październik 2022 

 

 

Do Bożej Op(…) w intencji 30 rocznicy ślubu i bł. w rodzinie 
Za ++ Aleksandrę i Michała Iwach i ++ z rodziny Iwach. 

                  
Za + ojca Augusta Piechowiak w rocznicę urodzin i śmierci 

Do Bożej Op(…) w intencji małżonków Katarzyny, Adriana i dzieci    

Za + mamę Zofię w rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
Za + Kazimierza, Czesława, rodziców z obu stron, dziadków, krewnych 

Za ++ Józefa i Marię Stachów w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców 

                                 
Magdaleny i Andrzeja z okazji 4 rocznicy ślubu 

Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koronka do Miłosierdzia Bożego 
i błog. w rodzinie Szkolny i Gach 

. Za ++ rodziców, rodzeństwo i dziadków z rodziny Zaleskich, 

rocznica poświęcenia Krzyża   

okazja do spowiedzi świętej 

Za + Adama Zadrożnego w 1 rocznicę śmierci oraz za + matkę Krystynę 

Za ++ Franciszkę i Franciszka Beck i za ++ z rodziny       

intencji rodziny Stankala 

Za ++ z rodziny Sucheckich i Baszczyjów   

Za ++ rodziców, Annę i Jana, + brata Wiesława, żonę Jadwigę Karwaczka, 
+ siostrę i jej męża Jana Pasiecznik i ++ z rodziny Ryś i Makuła          



              

 

 

1. Świętujemy dziś XXVI niedzielę zwykłą. Na godzinę 16.00 zapraszamy na 

nabożeństwo popołudniowe. Kolekta dzisiejsza prznaczona jest na remonty 

obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków. Za tydzień kolekta będzie na 

potrzeby naszej parafii. 

2. Radni w III niedzielę września na remont dachu zebrali 8881. Bardzo serdecznie 

wszystkim dziękujemy za składane ofiary. 

3. We wtorek wspólnie modlimy na różańcu o godzinie 17.30, natomiast w piątek 

od 17.15 jest możliwość Adoracji i modlitwa koronką do Miłosierdzia Boże

4. Przez cały październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. W dni 

powszednie różaniec będzie o 17.30 , w niedziele o godzinie 16.00. Przez cały 

miesiąc będziemy się modlić o ustanie wojny na Ukrainie, o pokój na świecie i o 

pomnożenie wiary w naszych 

tym tygodniu w sobotę o godzinie 17.30.

5. We wtorek i czwartek od godziny 16.00 do 17.30 czynna będzie kancelaria i 

będzie można zamwiać msze święte na nowy rok. 

msze tylko za żyjących

sprawdzić czy zostały wpisane wszystkie msze ślubowane. Możemy jeszcze 

przyjąć jedną mszę gregoriańską na miesiąc luty. 

 

                   Parafia Trójcy Świętej 

                        Ogłoszenia duszpasterskie

25 wrzesień- X

Świętujemy dziś XXVI niedzielę zwykłą. Na godzinę 16.00 zapraszamy na 

nabożeństwo popołudniowe. Kolekta dzisiejsza prznaczona jest na remonty 

obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków. Za tydzień kolekta będzie na 

potrzeby naszej parafii.  

niedzielę września na remont dachu zebrali 8881. Bardzo serdecznie 

wszystkim dziękujemy za składane ofiary.  

We wtorek wspólnie modlimy na różańcu o godzinie 17.30, natomiast w piątek 

od 17.15 jest możliwość Adoracji i modlitwa koronką do Miłosierdzia Boże

Przez cały październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. W dni 

powszednie różaniec będzie o 17.30 , w niedziele o godzinie 16.00. Przez cały 

miesiąc będziemy się modlić o ustanie wojny na Ukrainie, o pokój na świecie i o 

pomnożenie wiary w naszych rodzinach i parafii. Nabożeństwa rozpoczynamy w 

tym tygodniu w sobotę o godzinie 17.30. 

We wtorek i czwartek od godziny 16.00 do 17.30 czynna będzie kancelaria i 

będzie można zamwiać msze święte na nowy rok. W tym tygodniu zapisujemy 

msze tylko za żyjących tzn: jubileusze, msze urodzinowe itp.

sprawdzić czy zostały wpisane wszystkie msze ślubowane. Możemy jeszcze 

przyjąć jedną mszę gregoriańską na miesiąc luty.  

 

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

XXVI Niedziela Zwykła 

Świętujemy dziś XXVI niedzielę zwykłą. Na godzinę 16.00 zapraszamy na 

nabożeństwo popołudniowe. Kolekta dzisiejsza prznaczona jest na remonty 

obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków. Za tydzień kolekta będzie na 

niedzielę września na remont dachu zebrali 8881. Bardzo serdecznie 

We wtorek wspólnie modlimy na różańcu o godzinie 17.30, natomiast w piątek 

od 17.15 jest możliwość Adoracji i modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego.  

Przez cały październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. W dni 

powszednie różaniec będzie o 17.30 , w niedziele o godzinie 16.00. Przez cały 

miesiąc będziemy się modlić o ustanie wojny na Ukrainie, o pokój na świecie i o 

Nabożeństwa rozpoczynamy w 

We wtorek i czwartek od godziny 16.00 do 17.30 czynna będzie kancelaria i 

W tym tygodniu zapisujemy 

tzn: jubileusze, msze urodzinowe itp. Proszę także 

sprawdzić czy zostały wpisane wszystkie msze ślubowane. Możemy jeszcze 


