
Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                                                                   Porządek mszy świętych i nabożeństw 

 18 - 25 sierpień 2019 

 

 

18. 08. 2019 
Niedziela 
 

XX  Niedziela Zwykła 
7.30 - Za + Edwarda Buczkowskiego w 6 rocznicę śmierci  
8.45 - (Kuźnica Lig) -   
10.00 -  Zbiorowa: 1. W int. parafian i wszystkich dobrodziejów naszego kościoła i 
parafii. 2. W intencji Joanny i Grzegorza z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc 
o dalszą opiekę i zdrowie. 4. Dziękczynna za wysłuchane prośby. 3. Za + matkę Annę, 
ojca Bertholda, syna Konrada, i ++ Alfonsa i Jadwigę Goliasz. 4. Za ++ rodziców, 
rodzeństwo i krewnych z rodzin Kozubek i Kownacki. 5. Za + Jana Pruchnik. 6. Za + 
Marię Gorke w 30 dzień po śmierci. 7. Za + mamę Janinę w 30 dzień po śmierci. 8. Za 
++ rodziców i + brata oraz ++ dziadków z obu stron. 9. Za ++ Stanisława, Eudokię i 
Witolda, ++ dziadków i dusze w czyśću cierpiące. 10. Za + Irenę Adamowicz w 30 
dzień po śmierci. 11. Za + Teresę Pietrzak w 30 dzień po śmierci. 12. Za + Franciszka 
Neudek - od pracowników OCR. 13. Za + ojca Edwarda Kozakiewicz w 3 rocznicę 
śmierci, za ++ rodziców, ++ Bronisławę i Stanisława Podstawka oraz ++ z rodziny.  14. 
Roczek: Kacper Wąsowicz. 15. Chrzest: Fabian Makuch, Larisa Magdalena Dobska.  
11.30 - (Myszowice) -  Za + syna Tomasza w 1 rocznicę śmierci                     

19. 08. 2019 
Poniedziałek 

 6.30 -  W intencji Krystyny i Mieczysława w kolejną rocznicę ślubu, 
dziękując za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę nad całą rodziną          

20. 08. 2019 
Wtorek 

Wspomnienie św. Bernarda 
18.00 - Za + męża Kazimierza Niewiadowskiego w 10 rocznicę śmierci, 
rodziców Marię i Eugeniusza Sypień, teściów Józefę i Tadeusza 
Niewiadowskich, siostrę Janinę Piwowarczyk oraz szwagra Stanisława 
Niewiadowskiego       

21. 08. 2019 
Środa 

Wspomnienie św. Piusa X papieża 
6.30 -  Za + Edwarda Kołodyńskiego w rocznicę śmierci     

22. 08. 2019 
Czwartek 

 Wspomnienie NMP Królowej 
18.00 - Za + ojca Szczepana Sinickiego     
19.00 - ( szpital) -                   

23.08. 2019 
Piątek 

6.30 -  Za ++ z rodzin Niewiadowskich, Sulikowskich, Sowińskich, 
Juśkiewicz, Ceglarz i Tomczak                          

24. 08. 2019 
Sobota 

 Święto św. Bartłomieja Apostoła  
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu - okazja do spowiedzi 
18.00 -  W intencji Krzysztofa i Moniki z okazji rocznicy ślubu.   
19.00 - (Myszowice) -  Za + Mieczysława w rocznicę śmierci          

25. 08. 2019 
Niedziela 

 XXI  Niedziela Zwykła 
 7.30 - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wszystkich działkowiczów     
8.45  - (Kuźnica Lig) -  Za + Józefa Budnik    
10.00 -  W intencji Magdaleny i Wojciecha z okazji rocznicy ślubu 
11.30 - (Puszyna) - Msza dziękczynna za tegoroczne plony - dożynki 
wiejskie     



                   Parafia Trójcy Świętej w Korfantowie 
                        Ogłoszenia duszpasterskie 

                                                                     18 sierpień - XX Niedziela Zwykła 

 

1. Świętujemy dziś XX Niedzielę Zwykłą. Kolekta dzisiejsza i z przyszłej niedzieli 
przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Dziś w III niedzielę miesiąca radni 
parafialni zbierają ofiary na remont dachu naszego kościoła. Za składane ofiary, 
również te wpłacane bezpośrednio na konto remontowe składam serdeczne 
podziękowanie.  

2. Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie loterii fantowej, za podarowane 
fanty, upieczone ciasto i poświęcony czas serdecznie dziękuję. Z loterii oraz ze zbiórki 
publicznej i sprzedanego ciasto zebrano 10.000 zł. Pieniądze wpłacono na konto 
remontowe.  

3. Również serdeczne podziękowanie za przygotowanie obiadu dla pielgrzymów 
zdążających na Janą Górę.  

4. Msza w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców na rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego będzie sprawowana 2 września o godzinie 8.00.  

5. W niedzielę 1 września porządek mszy świętych niedzielnych wraca do normalnego 
rytmu, a zatem zapraszamy również w niedzielę na mszę świętą wieczorną o godzinie 
16.30. 

6. W piątek 23 sierpnia odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Przychody akcji pozwolą na wsparcie zakupu kolejnych 
nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce 
prowadzonego przez siostry Orionistki, a także na wsparcie placówki Sióstr 
Pallotynek w Kamerunie w akcji Wyprawka dla dzieci. Sprzęt można składać na 
plebanijnym podwórku w dniu 23 sierpnia do godziny 15.30 

7. W sobotę 24 sierpnia o godzinie 19.00 w salce odbędzie się próba chóru. Zapraszamy 
bardzo serdecznie, szczególnie zapraszamy nowe osoby, które zasiliłyby szeregi 
chóru. Szczególne zaproszenie kierujemy do panów.  

8. W GOK-u 23 sierpnia odbędzie się bezpłatne komputerowe badanie wzroku. 
Badanie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 11.00. Numery telefonu są w gablotce.  

9. Do wieczności odeszli śp Alfreda Zielińska, Andrzej Prokopowicz (pogrzeb w 
poniedziałek o 10.00) i Andrzej Firsowicz ( pogrzeb w poniedziałek o 12.30). Wieczny 
odpoczynek racz Im dać Panie... 


