
2. 04. 2023 
Niedziela 
 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
7.30 -   Do Bożej Op(…) w intencji Ewy i Huberta z okazji 40 rocznicy ślubu  
8.45 - (Kuźnica Ligocka)
8.45 - (Puszyna) -
10.00 -  Za ++ Jana i Patryka Pietrzykowskich, + Urszulę i Sylwię, oraz za ++ z 
rodziny Pietrzykowskich i Ludwikowskich
11.30 - (Myszowice)
14.00 - 18.00 - Spowiedź (przerwa od 16.00 do 16.45)

16.30 -  Za ++ z rodzin Rosińskich i Słodkowskich     
3. 04. 2023 
Poniedziałek 

 Wielki Poniedziałek  
7.30 - msza św. w DPS
18.00 - 1. Za + Tadeusza 
Magdalenę i Mieczysława Galla
             2. Do Bożej Op(…) w intencji Haliny z okazji 70 rocznicy urodzin oraz w 
intencji dzieci i wnuków
18.30 - Droga Krzyżowa ulicami Korfantowa

4.04. 2023 
Wtorek 

Wielki Wtorek   
18.00 -  1. W intencjach Róż Różańcowych   
            2.  Za + Ernę Preussner  w rocz. śm i za ++ z rodziny Preussner i Woźniak

5. 04. 2023 
Środa 

 Wielka Środa    
6.30 -  1.  Do Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli NSPJ  
            2.  Dziękczynna z okazji urodzin oraz za ++ z rodzin Wachowskich, Gałka, 
Trenczek i za + Magdalenę Wachowską

6. 04. 2023 
Czwartek 

 Wielki Czwartek 
18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej
             1.  W intencji kapłanów posługujących w naszej parafii, którzy tu 
kiedykolwiek pracowali oraz w intencji kapłanów pochodzących z naszej parafii  
             2. Za + Marię zarzeczną i ++ rodziców z obu stron
             3. Za ++ kapłanów któ

7. 04. 2023 
Piątek 

Wielki Piątek 
8.00 - Ciemna Jutrznia

9.30 -  Droga Krzyżowa

15.00 - Godzina Miłosierdzia

18.00 - Liturgia ku czci Męki Pańskiej
8. 04. 2023 
Sobota 

Wielka Sobota 
8.00 - Ciemna Jutrznia
Poświęcenie Pokarmów Wielkanocnych: Korfantów 

Myszowice - 10.30, Kuropas i Niesiebędowice 

20.30 -  Wigilia Paschalna z Mszą Rezurekcyjną
               1. W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i 
               2. Do Bożej Op(…) w pewnej intencji z okazji 35 rocznicy ślubu
               3.             

 Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie

Porządek mszy świętych i nabożeństw

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
Do Bożej Op(…) w intencji Ewy i Huberta z okazji 40 rocznicy ślubu  

Ligocka)  -      
- O Boże bł w rodzinie Kownackich             

Za ++ Jana i Patryka Pietrzykowskich, + Urszulę i Sylwię, oraz za ++ z 
rodziny Pietrzykowskich i Ludwikowskich 

(Myszowice) -  Za + męża Ryszarda i ++ z rodzin Kita i Berger 
Spowiedź (przerwa od 16.00 do 16.45)   

Za ++ z rodzin Rosińskich i Słodkowskich               
Wielki Poniedziałek                

msza św. w DPS-ie 
Za + Tadeusza Kownackiego, ++ rodziców z obu stron oraz za ++ 

Magdalenę i Mieczysława Galla 
Do Bożej Op(…) w intencji Haliny z okazji 70 rocznicy urodzin oraz w 

intencji dzieci i wnuków 
Droga Krzyżowa ulicami Korfantowa             

Wielki Wtorek     
. W intencjach Róż Różańcowych    

.  Za + Ernę Preussner  w rocz. śm i za ++ z rodziny Preussner i Woźniak
 

Do Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli NSPJ  
Dziękczynna z okazji urodzin oraz za ++ z rodzin Wachowskich, Gałka, 

Trenczek i za + Magdalenę Wachowską 
Wielki Czwartek  

Msza Wieczerzy Pańskiej 
W intencji kapłanów posługujących w naszej parafii, którzy tu 

kiedykolwiek pracowali oraz w intencji kapłanów pochodzących z naszej parafii  
. Za + Marię zarzeczną i ++ rodziców z obu stron 
. Za ++ kapłanów którzy posługiwali w naszej parafii  

Ciemna Jutrznia 

Droga Krzyżowa 

Godzina Miłosierdzia 
Liturgia ku czci Męki Pańskiej 

Ciemna Jutrznia 
Pokarmów Wielkanocnych: Korfantów - 10.00 i 12.00, Kuźnica Ligocka 

10.30, Kuropas i Niesiebędowice - 11.00 

Wigilia Paschalna z Mszą Rezurekcyjną 
W intencji parafian i dobrodziejów kościoła i parafii
Do Bożej Op(…) w pewnej intencji z okazji 35 rocznicy ślubu

     

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Porządek mszy świętych i nabożeństw 

  2 - 9 kwiecień 2023 

 

 

Do Bożej Op(…) w intencji Ewy i Huberta z okazji 40 rocznicy ślubu   

O Boże bł w rodzinie Kownackich              
Za ++ Jana i Patryka Pietrzykowskich, + Urszulę i Sylwię, oraz za ++ z 

Kita i Berger  

     

Kownackiego, ++ rodziców z obu stron oraz za ++ 

Do Bożej Op(…) w intencji Haliny z okazji 70 rocznicy urodzin oraz w 

.  Za + Ernę Preussner  w rocz. śm i za ++ z rodziny Preussner i Woźniak 

Do Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli NSPJ   
Dziękczynna z okazji urodzin oraz za ++ z rodzin Wachowskich, Gałka, 

W intencji kapłanów posługujących w naszej parafii, którzy tu 
kiedykolwiek pracowali oraz w intencji kapłanów pochodzących z naszej parafii   

 
rzy posługiwali w naszej parafii   

10.00 i 12.00, Kuźnica Ligocka - godz.10.00, Puszyna i 

parafii 
Do Bożej Op(…) w pewnej intencji z okazji 35 rocznicy ślubu 



9. 04. 2023 
Niedziela 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
7.30 -  Do Bożej Op(…) w intencji Franciszki i Józefa z okazji 45 rocznicy ślubu 
oraz o bł dla dzieci Przemysława, Piotra i Anny oraz w intencji wnuków   
8.45 - (Kuźnica Ligocka)  -  Za + Józefa Szrot    
8.45 - (Puszyna) -  Za ++ z rodziny Szpringer 
10.00 - Do Bożej Op(…) w intencji Cezarego z okazji 18 rocznicy urodzin 
11.30 - (Myszowice) - O zdrowie i Bł Boże  dla dzieci i wnucząt w rodzinie 
Rusinek  
16.00 - Nieszpory wielkanocne kończące Triduum Paschalne  
16.30 - Za + Barbarę Wawrzkiewicz w rocznicę śmierci, za + Władysława, za ++ 
rodziców i za ++ rodzeństwo z obu stron        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

1. Świętujemy dziś Niedzielę Palmową Męki Pańskiej
do spowiedzi wielkanocnej. Przerwa w spowiedzi będzie od 16.00 do 16.45. 

2. Spowiedź również będzie w poniedziałek i wtorek od 16.30 do 17.50, w Wielką Środę od 17.00 w 
Puszynie i Myszowicach i od 17.30 w Kuźnicy Ligockiej,  w Wielki Czwartek od 9.00 do 10.30, w 
Wielki Piątek od 9.00 do 10.30 i w Wielką Sobotę od 12.00 do 13.00. Spowiedź 
podczas czuwań wieczornych w Wielki Czwartek i Wielki Piątek od 21.30 do 22.15  

3. W Wielki Poniedziałek msza wyjątkowo będzie o godzinie 18.00
rannej. Po mszy wieczornej zapraszam na Drogę Krzyżową ulicami naszego 

4. W Wielki Wtorek o 18.00 msza sprawowana będzie w intencji Róż Różańcowych. Po mszy będzie 
krótkie spotkanie formacyjne. O 18.45 spotkanie mają kandydaci do bierzmowania z klasy VIII.

5. Msza w int czcicieli NSPJ Będzie w Wielką Środę o 6.30.
6. Sprzątanie kościoła będzie w Wielką Środę od godziny 16.00. Do sprzątania zapraszam parafian 

mieszkających przy ulicach Prudnickiej, Wyzwolenia i w Rynku. 
7. W Wielki Czwartek rozpoczynamy obchód Paschy Chrystusa. 

Wieczerzy Pańskiej będzie o go
godzinie 21.30 zapraszamy licznie do kościoła na wieczór modlitewny (czuwanie). 

8. W Wielki Piątek o godzinie 8.00 będzie sprawowana Liturgia Godzin (brewiarz), o 9.30 
zapraszamy na Drogę Krzyżową,
Pana Jezusa (Godzina Miłosierdzia). 
adoracja przy Bożym Grobie będzie do 22.15. O godzinie 21.30 zapraszamy licznie na wspólne 
czuwanie przy Bożym Grobie. 
odbywa się przez przyklęknięcie przed krzyżem i dotknięcie go ręką lub przez pocałunek. Po 
ewentualnym złożeniu pocałunku proszę krzyż przetrzeć
Ministrantach i mariankach
oraz świeckich dorosłych lektorów. 
Wielką Sobotę.  

9. Ofiary składane przy Bożym Grobie przeznaczone są na potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej. 
10. W Wielką Sobotę o godzinie 8.00 zapraszamy na Liturgię Godzin przy Bożym Grobie. 
11. Poświęcenie Pokarmów Wielkanocnych: Korfantów 

godz.10.00, Puszyna i Myszowice 
poświęcenia pokarmów nasz Caritas sprzedawał będzie babeczki wielkanocne. Dochód ze 
sprzedaży przeznaczony będzie na działalność naszego Caritasu. 

12. Liturgia Wigilii Paschalnej 
przynosimy ze sobą świece. Jest to punkt kulminacyjny Wielkiej Soboty i najważniejsza liturgia w 
całym roku. Po mszy świętej wokół kościoła pójdziemy w procesji rezurekcyjnej. 

13. W Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek Wielkanocny msze są odprawiane według 
porządku niedzielnego. W Poniedziałek Wielkanocny będzie dodatkowa msza święta w int kobiet 
i dziewcząt naszej parafii o godzinie 11.15. 

14. Jeśli ktoś z chorych lub starszych chciały przyjąć 
telefonicznie na plebanię lub do zakrystii, z komunią przyjdą nadzwyczajni szafarze.

15. W sobotę 15 kwietnia na godzinę 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam tegorocznych kandydatów 
do bierzmowania i ich rodziców.  

16. Bardzo proszę naszych strażaków o podjęcie służby przy Bożym Grobie i o podjęcie baldachimu 
na procesję rezurekcyjną. Proszę także panów o podjęcie sztandarów na procesji rezurekcyjnej. 

17. Wszystkich lektorów, ministrantów i marianki zapraszam do służby pod
Paschalnego.  

18. Do wiecznośćo doeszła śp. Aleksandra Leśniewska z Korfantowa. Jej pogrzeb będzie w 
poniedziałek o godzinie 11.00. 

                   Parafia Trójcy Świętej 

                        Ogłoszenia 

2 kwiecień - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Świętujemy dziś Niedzielę Palmową Męki Pańskiej. Dziś od godziny 14.00 do 18.00 będzie okazja 
do spowiedzi wielkanocnej. Przerwa w spowiedzi będzie od 16.00 do 16.45. 

również będzie w poniedziałek i wtorek od 16.30 do 17.50, w Wielką Środę od 17.00 w 
Puszynie i Myszowicach i od 17.30 w Kuźnicy Ligockiej,  w Wielki Czwartek od 9.00 do 10.30, w 
Wielki Piątek od 9.00 do 10.30 i w Wielką Sobotę od 12.00 do 13.00. Spowiedź 
podczas czuwań wieczornych w Wielki Czwartek i Wielki Piątek od 21.30 do 22.15  

Wielki Poniedziałek msza wyjątkowo będzie o godzinie 18.00
j zapraszam na Drogę Krzyżową ulicami naszego 

W Wielki Wtorek o 18.00 msza sprawowana będzie w intencji Róż Różańcowych. Po mszy będzie 
krótkie spotkanie formacyjne. O 18.45 spotkanie mają kandydaci do bierzmowania z klasy VIII.
Msza w int czcicieli NSPJ Będzie w Wielką Środę o 6.30. 

będzie w Wielką Środę od godziny 16.00. Do sprzątania zapraszam parafian 
mieszkających przy ulicach Prudnickiej, Wyzwolenia i w Rynku.  
W Wielki Czwartek rozpoczynamy obchód Paschy Chrystusa. W Wielki Czwartek Msza 
Wieczerzy Pańskiej będzie o godzinie 18.00, po mszy będzie Adoracja w Ciemnicy do 22.15. O 
godzinie 21.30 zapraszamy licznie do kościoła na wieczór modlitewny (czuwanie). 
W Wielki Piątek o godzinie 8.00 będzie sprawowana Liturgia Godzin (brewiarz), o 9.30 
zapraszamy na Drogę Krzyżową, natomiast o godzinie 15.00 będzie modlitwa w godzinie śmierci 
Pana Jezusa (Godzina Miłosierdzia). Liturgia Męki Pańskiej będzie o godzinie 18.00. 
adoracja przy Bożym Grobie będzie do 22.15. O godzinie 21.30 zapraszamy licznie na wspólne 

ie przy Bożym Grobie. Adoracja krzyża, za którą można zyskać odpust zupełny, 
odbywa się przez przyklęknięcie przed krzyżem i dotknięcie go ręką lub przez pocałunek. Po 
ewentualnym złożeniu pocałunku proszę krzyż przetrzeć. Do Adoracji Krzyża

ch i mariankach zapraszam również członków Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej 
oraz świeckich dorosłych lektorów. Krzyż można adorować przez cały piątkowy wieczór i w 

Ofiary składane przy Bożym Grobie przeznaczone są na potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej. 
W Wielką Sobotę o godzinie 8.00 zapraszamy na Liturgię Godzin przy Bożym Grobie. 
Poświęcenie Pokarmów Wielkanocnych: Korfantów - 10.00 i 12.00, Kuźnica Ligocka 

.10.00, Puszyna i Myszowice - 10.30, Kuropas i Niesiebędowice 
poświęcenia pokarmów nasz Caritas sprzedawał będzie babeczki wielkanocne. Dochód ze 
sprzedaży przeznaczony będzie na działalność naszego Caritasu.  

Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę rozpocznie się o godzinie 20.30
. Jest to punkt kulminacyjny Wielkiej Soboty i najważniejsza liturgia w 

całym roku. Po mszy świętej wokół kościoła pójdziemy w procesji rezurekcyjnej. 
Wielkanocną i w Poniedziałek Wielkanocny msze są odprawiane według 

. W Poniedziałek Wielkanocny będzie dodatkowa msza święta w int kobiet 
i dziewcząt naszej parafii o godzinie 11.15.  
Jeśli ktoś z chorych lub starszych chciały przyjąć komunię świętą w święta, proszę zgłosieć to 
telefonicznie na plebanię lub do zakrystii, z komunią przyjdą nadzwyczajni szafarze.
W sobotę 15 kwietnia na godzinę 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam tegorocznych kandydatów 
do bierzmowania i ich rodziców.   
Bardzo proszę naszych strażaków o podjęcie służby przy Bożym Grobie i o podjęcie baldachimu 
na procesję rezurekcyjną. Proszę także panów o podjęcie sztandarów na procesji rezurekcyjnej. 
Wszystkich lektorów, ministrantów i marianki zapraszam do służby pod

Do wiecznośćo doeszła śp. Aleksandra Leśniewska z Korfantowa. Jej pogrzeb będzie w 
poniedziałek o godzinie 11.00. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie….

Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

Dziś od godziny 14.00 do 18.00 będzie okazja 
do spowiedzi wielkanocnej. Przerwa w spowiedzi będzie od 16.00 do 16.45.  

również będzie w poniedziałek i wtorek od 16.30 do 17.50, w Wielką Środę od 17.00 w 
Puszynie i Myszowicach i od 17.30 w Kuźnicy Ligockiej,  w Wielki Czwartek od 9.00 do 10.30, w 
Wielki Piątek od 9.00 do 10.30 i w Wielką Sobotę od 12.00 do 13.00. Spowiedź będzie również 
podczas czuwań wieczornych w Wielki Czwartek i Wielki Piątek od 21.30 do 22.15   

Wielki Poniedziałek msza wyjątkowo będzie o godzinie 18.00. Nie będzie zatem mszy 
j zapraszam na Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. 

W Wielki Wtorek o 18.00 msza sprawowana będzie w intencji Róż Różańcowych. Po mszy będzie 
krótkie spotkanie formacyjne. O 18.45 spotkanie mają kandydaci do bierzmowania z klasy VIII. 

będzie w Wielką Środę od godziny 16.00. Do sprzątania zapraszam parafian 

W Wielki Czwartek Msza 
, po mszy będzie Adoracja w Ciemnicy do 22.15. O 

godzinie 21.30 zapraszamy licznie do kościoła na wieczór modlitewny (czuwanie).  
W Wielki Piątek o godzinie 8.00 będzie sprawowana Liturgia Godzin (brewiarz), o 9.30 

natomiast o godzinie 15.00 będzie modlitwa w godzinie śmierci 
Liturgia Męki Pańskiej będzie o godzinie 18.00. Po liturgii 

adoracja przy Bożym Grobie będzie do 22.15. O godzinie 21.30 zapraszamy licznie na wspólne 
Adoracja krzyża, za którą można zyskać odpust zupełny, 

odbywa się przez przyklęknięcie przed krzyżem i dotknięcie go ręką lub przez pocałunek. Po 
Do Adoracji Krzyża po 

zapraszam również członków Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej 
Krzyż można adorować przez cały piątkowy wieczór i w 

Ofiary składane przy Bożym Grobie przeznaczone są na potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej.  
W Wielką Sobotę o godzinie 8.00 zapraszamy na Liturgię Godzin przy Bożym Grobie.  

10.00 i 12.00, Kuźnica Ligocka - 
10.30, Kuropas i Niesiebędowice - 11.00. W czasie 

poświęcenia pokarmów nasz Caritas sprzedawał będzie babeczki wielkanocne. Dochód ze 

w Wielką Sobotę rozpocznie się o godzinie 20.30. Wszyscy 

. Jest to punkt kulminacyjny Wielkiej Soboty i najważniejsza liturgia w 
całym roku. Po mszy świętej wokół kościoła pójdziemy w procesji rezurekcyjnej.  

Wielkanocną i w Poniedziałek Wielkanocny msze są odprawiane według 
. W Poniedziałek Wielkanocny będzie dodatkowa msza święta w int kobiet 

komunię świętą w święta, proszę zgłosieć to 
telefonicznie na plebanię lub do zakrystii, z komunią przyjdą nadzwyczajni szafarze. 
W sobotę 15 kwietnia na godzinę 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam tegorocznych kandydatów 

Bardzo proszę naszych strażaków o podjęcie służby przy Bożym Grobie i o podjęcie baldachimu 
na procesję rezurekcyjną. Proszę także panów o podjęcie sztandarów na procesji rezurekcyjnej.  
Wszystkich lektorów, ministrantów i marianki zapraszam do służby podczas Triduum 

Do wiecznośćo doeszła śp. Aleksandra Leśniewska z Korfantowa. Jej pogrzeb będzie w 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…. 


