PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH
/NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/
e-mail: parafianiemyslowice@op.pl
tel.: 601-861-252

30 sierpnia – 13 września, 2015 r.
„Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław, udziel łaski. Niechaj
znowu oglądamy, Twe Oblicze pełne blasku. Niechaj sławią Cię
narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niech świat cały pozna
wreszcie, Ciebie Panie, Twoje drogi. Niechaj przyjmą Twe zbawienie,
wszyscy ludzie i narody. Niechaj radość zapanuje pośród ludów całej
ziemi, bo Ty, Panie Sprawiedliwy, rządzisz i kierujesz nimi. Ziemia
plony już wydała, Bóg nam dał błogosławieństwo. Niech
rozbrzmiewa Jego chwała, w każdym czasie, w każdym miejscu”.
/Mszalna pieśń uwielbienia: Droga do nieba, nr 324 (72)/

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 30.08. – 13.09.2015.
NIEDZIELA XXII ZWYKŁA, 30 sierpnia
UROCZYSTOŚĆ DOŻYNKOWA W CZYŻOWICACH
7.30
Za ++ dziadków Marię i Michała oraz Annę i Michała Licznarów.
Za + Roberta Jasnego.
9.30
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże
dla Wandy Czerniawskiej, z okazji 96. r. urodzin
oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Chrzanowiczów.
11.00 W Czyżowicach: Msza św. Dożynkowa: Z podziękowaniem
Bogu za dary ziemi, z prośbą o błogosławieństwo
Boże dla rolników i mieszkańców Czyżowic.
Poniedziałek, 31 sierpnia
18.00 Za + ojca Jana Żaka, braci Jana i Henryka, + ojca Mariana
Buczka oraz ++ Anastazję i Piotra Wermińskich.
Wtorek, 1 września – Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy,
patronki diecezji.
8.00
Za ++ z rodziny Szafrańskich.
Środa, 2 września
18.00 Za ++ rodziców Wiktorię i Wincentego Wróblewskich
oraz + ojca Romana Sikorę.
1 Czwartek Miesiąca, 3 września – Wspomnienie św. Grzegorza
Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
18.00 Za + Weronikę i Stanisława Małków.
1 Piątek Miesiąca, 4 września
16.30 W Czyżowicach - Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego:
O bł. Boże dla Barbary i Krzysztofa Kozarów
z okazji 10. r. ślubu oraz o opiekę Bożą
nad Elżbietą Rudolf z okazji urodzin.
/w czasie Mszy św. poświęcenie tornistrów i przyborów
szkolnych uczniów z I klasy/
18.00 Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego:
Za + Bożenę Dobrzyniecką w 19. r. śm. oraz ++ z rodziny
Dobrzynieckich i Zajączkowskich.
/w czasie Mszy św. poświęcenie tornistrów i przyborów
szkolnych uczniów z I klasy/
1 Sobota Miesiąca, 5 września
14.00 W Czyżowicach:
Ślub Rzymski: Sylwia Zebzda i Mariusz Mikołajów.
18.00 W Czyżowicach: Za + Katarzynę i Władysława Adamczuków.

NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA, 6 września
7.30
O bł. Boże dla Violetty i Krzysztofa oraz Agaty i Franciszka,
z okazji r. ślubu.
9.30
W Czyżowicach: Za podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalszą opiekę Bożą nad Marią Sztechmiler,
z okazji 80 r. urodzin.
11.00 Za + Kazimierza Kuliszczaka i ++ rodziców z obu stron.
Poniedziałek, 7 września
18.30 Za + Jana Chilińskiego w 1 .r. śm.
(Msza św. w tym dniu odbędzie się wyjątkowo o g. 18.30,
ze względu na Diecezjalną Konferencję Kapłanów).
Wtorek, 8 września – Święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny.
8.00
Za + Aleksandra Szewczuka w r. śm.
Środa, 9 września
18.00 O bł. Boże i zdrowie dla Łukasza Sługockiego.
Czwartek, 10 września
18.00 Za + Stanisława Dancewicza oraz jego rodziców
Julię i Adolfa Dancewiczów.
Piątek, 11 września
18.00 O zdrowie i bł. Boże dla Julii Zieniuk, z okazji urodzin.
Sobota, 12 września
15.00 Ślub Rzymski: Anna Ostrycharczyk i Michał Opałka.
18.00 W Czyżowicach: O bł. Boże i zdrowie dla Jakuba Zebzdy, z okazji
urodzin oraz dla jego rodziców.
O bł. Boże dla Anny i Piotra Motłochów, z okazji
15. r. ślubu oraz o opiekę Bożą nad Marcinem.
NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA, 13 września
7.30
Za ++ rodziców Marię i Daniela Koliszczaków oraz ich ++ dzieci:
Zofię, Jana, Kazimierza i Karola.
Za + Andrzeja Janisza (ofiarowana przez Matkę Chrzestną Józefę
z rodziną).
9.30
W Czyżowicach: O zdrowie i bł. Boże dla Zofii i Władysława
Potyrów, z okazji 25. r. przyjęcia
Sakramentu Małżeństwa.
O bł. Boże dla Andrzeja Jarosławskiego,
z okazji 50 r. urodzin
11.00 O bł. Boże dla Marzeny i Artura Domagałów w 10. r. ślubu.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 30.08. – 13.09.2015.
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy prace i ofiary na rzecz

naszej parafii i naszych kościołów.
*W dzisiejszą niedzielę (30.08.) przedstawiciele Rady Duszpasterskiej będą
zbierać ofiary na potrzeby kościoła w Niemysłowicach. Za składane ofiary
serdeczne Bóg zapłać.
*W piątek, 4 września odbędzie się Odwiedzanie chorych i starszych
Parafian: w Niemysłowicach od g. 9.30, w Czyżowicach od g. 10.00.
(Uwaga!!! nastąpiła zmiana, co do dnia odwiedzin chorych:
we wrześniu odbędą się one w piątek, 4.09. a nie w sobotę).
*W piątek Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i ich rodziców na
rozpoczęcie Roku Szkolnego – pół godziny przed Mszą św.
(w Czyżowicach od 16.00, w Niemysłowicach od 17.30).
*20 września, w niedzielę, o godz. 11.30 w Niemysłowicach odbędą się
Dożynki Gminno-Powiatowe.
*Przy Parafii św. Michała Archanioła w Prudniku (Pl. Farny 1) odbędą się
we wrześniu i listopadzie 2015 r., w poszczególne poniedziałki
o g. 19.00, dwie serie Nauk Przedmałżeńskich.
Seria I: 7.09.; 14.09.; 21.09.; 28.09.2015.
Seria II: 2.11.; 9.11.; 16.11.; 23.11.2015.
Zapisy i opłata na pierwszym spotkaniu.
Kolejna Seria nauk przedmałżeńskich odbędzie się w lutym 2016 r.
*Zapowiedzi Przedmałżeńskie:
Iwona Zaręba (Niemysłowice) i Tomasz Krowicki (Głubczyce),
Zapowiedź II i III.
Słowa nie powinny być większe od czynów

Henryk Sienkiewicz
--------------------------------------„Być bliskim drugiemu człowiekowi to znaczy, radować się jego radością
i być pomocą w chwilach zatroskania i potrzeby. Być wspierającą go ręką
i pocieszającym sercem.
Być bliskim drugiemu – to nie tylko odczuwać zadowolenie z samego

siebie. Trzeba mieć otwarte serce, w którym jest miejsce dla innych
i umieć patrzeć na ludzi dobrym okiem i przyjmować ich życzliwym
sercem.” /Phil Bosmans – „Być człowiekiem”/
Humor: Na gałęzi siedzi wróbel i wrona. Wróbel patrzy na wronę i pyta: Kto ty jesteś? – Ja jestem wrona. Jestem duża i silna. Niczego się nie boję.
A ty kim jesteś? - pyta wrona patrząc z góry na wróbla. – Ja jestem orzeł
– odpowiada wróbel - ale w dzieciństwie dużo chorowałem.

