PARAFIA ŚW. ANNY
W NIEMYSŁOWICACH
/NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/
19 lipca – 2 sierpnia, 2015 r.
Ewangelia według świętego Marka 6,30-34
(XVI Niedziela Zwykła)
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co
zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami
osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem
przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich
odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze
wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał
wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie
mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 19.07. – 2.08.2015.
NIEDZIELA XVI ZWYKŁA, 19 lipca
7.30
Za + Antoninę, Władysława i Mieczysława Borkowskich, Julię
i Andrzeja Siergiejów oraz Stanisławę Pęgiel.
Za + Roberta Jasnego.
9.30
W Czyżowicach: Za ++ rodziców Julię i Alojzego Galików,
Marię, Wawrzyńca i Władysława
Jarosławskich oraz + Wandę Kogut.
11.00 Za + Stanisława, Eleonorę i Feliksa Piotrowskich.
Poniedziałek, 20 lipca - Wspomnienie bł. Czesława,
kapłana, patrona diecezji.
18.00 O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Frydryków.
Wtorek, 21 lipca
8.00
O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej nad Stanisławą z okazji
60. r. urodzin.
Środa, 22 lipca – Wspomnienie św. Marii Magdaleny.
18.00 Za + Stanisława, Marię i Michała Dendewiczów.
Za + Franciszkę Krzesińską w 30. dniu po śm.
Czwartek, 23 lipca – Św. św. Brygidy, zakonnicy, patr. Europy.
18.00 Za + Andrzeja Janisza, Władysława Janisza w 1. r. śm.
oraz ++ Zofię i Stanisława Janiszów.
Piątek, 24 lipca – Wspomnienie św. Kingi, dziewicy.
18.00 Za + Marię i Stanisława Sokołowskich i dziadków z obu stron.
Sobota, 25 lipca – Święto św. Jakuba, Apostoła.
18.00 W Czyżowicach: Za + Marię i Rafała Olejarzów w r. śm.
NIEDZIELA , 26 lipca – UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, Matki NAJŚW.
MARYI PANNY, gł. Patronki diecezji.
W NIEMYSŁOWICACH:
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. ANNY.
7.30
Za + Annę i Antoniego Sucheckich oraz ++ z rodzeństwa.
9.30
W Czyżowicach: Za ++ rodziców Eleonorę i Adama Mulików
i ++ z rodziny.
11.30 SUMA ODPUSTOWA ZA PARAFIAN.
Poniedziałek, 27 lipca – Wspomnienie św. Joachima,
ojca Najświętszej Maryi Panny.
18.00 Za + Józefa, Władysławę i Jerzego Niżyńskich oraz + dziadków
Niżyńskich i Karpińskich.
Wtorek, 28 lipca
8.00
Za + Stanisławę i Kornela Szablowskich, ich ++ rodziców
Michalinę i Juliana Szablowskich, Honoratę i Józefa Jarzyckich
oraz Domicelę Jarzycką.

Środa, 29 lipca – Wspomnienie św. Marty.
18.00 Za + Eleonorę i Szczepana Jedlińskich oraz + Mieczysława
Łuckiego.
Czwartek, 30 lipca
18.00 Za + Henryka Żaka.
Piątek, 31 lipca – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana.
18.00 Za + Mieczysława Górawskiego oraz Andrzeja i Stanisława.
1 Sobota Miesiąca, 1 sierpnia – Wspomnienie św. Alfonsa Marii
Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła.
18.00 W Czyżowicach: O zdrowie i bł. Boże w rodzinie
Klaudii i Krzysztofa Mulików.
NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA, 2 sierpnia
7.30
Za + Józefę Filipek, Danutę i Józefa Hnatiuków, Marię Surman
i Józefę Jasińską.
9.30
W Czyżowicach: Za + Wawrzyńca Szandurskiego.
11.00 O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Marszałków.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 19.07. – 2.08.2015.
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy prace i ofiary na rzecz

naszej parafii i naszych kościołów.
*Odpust Parafialny ku czci św. Anny w Niemysłowicach odbędzie się
w niedzielę, 26 lipca. Suma Odpustowa odbędzie się o g. 11.30.
Na odpust zapraszamy również mieszkańców Czyżowic. Na Sumie
Odpustowej będą obecni księża z dekanatu „Prudnik”.
*Ze względu na uroczystości odpustowe, przedstawiciele Rady
Duszpasterskiej będą zbierać ofiary na potrzeby kościoła
w Niemysłowicach w kolejną niedzielę, 2 sierpnia.
*W sobotę, 1 sierpnia odbędzie się Odwiedzanie chorych i starszych
Parafian: w Niemysłowicach od g. 9.30, w Czyżowicach od g. 10.00.
*Dożynki odbędą się tym roku: w Czyżowicach - 30 sierpnia,
w Niemysłowicach – 20 września – (Dożynki Gminne).
*W dniach 20-25 lipca 2015 r. na Górze św. Anny odbędzie się doroczne
Święto Młodzieży, ogólnopolskie spotkanie młodzieży. Program
spotkania przewiduje czas na Eucharystię, pracę w grupach, konferencje
franciszkańskie, spotkania z Gośćmi oraz wieczorne koncerty. Zapisy na
Święto Młodzieży odbywają się poprzez stronę www.swietomlodziezy.com

*Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę odbędzie się w tym roku
w dniach od 17 do 22 sierpnia. W zakrystii lub kancelarii parafialnej
i pod nr tel. 601 861 252 (ks. proboszcz) można otrzymać bliższe
informacje na temat pielgrzymki. W niedługim czasie będzie dostępny
w kościele informator pielgrzymkowy.
*W zakrystii lub kancelarii parafialnej można zgłaszać do końca lipca
tegorocznych Jubilatów, obchodzących 25 – lecie i 50 – lecie
Sakramentu Małżeństwa. Jubilaci otrzymają od Księdza Biskupa Andrzeja
Czai indywidualne zaproszenie do uczestnictwa we wrześniu, w uroczystej
Mszy św. z udziałem ks. Biskupa, w kościele Seminaryjnym w Opolu.
*9 Sierpnia, w niedzielę, po Mszach św.: w Czyżowicach o g. 9.30,
i w Niemysłowicach o g. 11.00 odbędzie się Błogosławieństwo
kierowców i ich pojazdów ku czci św. Krzysztofa. Zachęcamy do
wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji pomocy misjonarzom –
„Krzyś”. Składając ofiarę – 1 grosz za jeden szczęśliwie przejechany
kilometr, przyczyniamy się do zakupu środków transportu
dla misjonarzy.
*Zapowiedzi Przedmałżeńskie:
Licznar Lucyna (Czyżowice) i Licznar Tomasz (Prudnik) – Zapowiedź II.
Zebzda Sylwia (Czyżowice) i Mikołajów Mariusz (Prudnik) – Zapowiedź I.
*Odszedł do Pana Dariusz Krzysztof Zarosiński (l. 37),
zam. w Niemysłowicach. Wieczny Odpoczynek…
Staraj się być bliski każdemu człowiekowi, szanując jego
osobowość, takiemu jakim on jest – nie ma bowiem innych. Żyć,
znaczy żyć wraz z innymi. Żyć z innymi, to dzielić się z nimi
wszystkim. Moim obowiązkiem, jako człowieka, jest uznać,
przyjąć i kochać drugą ludzką istotę – taką, jaka ona jest. Życie,
miłość i szczęście bez tego drugiego jest utopią. Jesteśmy
złączeni tysiącem powiązań. Żadna osobowość nie może się
rozwijać bez możliwości wzajemnych kontaktów. Potrzebuję
drugiego człowieka, by mu wyświadczać dobro i przez to coraz
bardziej stawać się człowiekiem
[Phil Bosmans – „Być człowiekiem”].
Humor: - Czy zapłaci pan częściowo za mój bilet? – pyta pani
Kowalska sąsiada w autobusie. – Nie! Dlaczego?
- To może zejdzie pan z mojej lewej stopy..?

