
PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH      
 /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ 

e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl 
tel.: 601-861-252 

8 - 22 listopada 2015 r. 

 

mailto:parafianiemyslowice@op.pl


PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 8.11. – 22.11.2015. 

NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA, 8 listopada. 

7.30 Za ++ z Róży Różańcowej Stanisławy Szewczuk. 

9.30 W Czyżowicach: Za + Władysława Jarosławskiego w 9. r. śm. 

11.00 O bł. Boże dla Teofili Kamińskiej z okazji 85. r. urodzin. 
O bł. Boże dla Angeliki Pałygi z okazji 18. r. urodzin. 

Poniedziałek, 9 listopada 
Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.  

17.00 O bł. Boże dla Zygmunta, Eweliny i Macieja, dla rocznego dziecka 
Leo Steca oraz jego rodziców i chrzestnych.  

Wtorek, 10 listopada  
Wspomnienie św. Leona wielkiego, papieża i doktora Kościoła. 

8.00  O zdrowie i bł. Boże dla Hanny. 

Środa, 11 listopada – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. 
Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa.  

9.00 Za Ojczyznę. 
Za + Marię Tabaczkowską w r. śm. oraz + Andrzeja Janisza. 

10.30 W Czyżowicach: Za Ojczyznę. 
                        O zdrowie i bł. Boże w rodzinie. 

Czwartek, 12 listopada  
Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika 

17.00 Za + Stanisława i Halinę Rudną oraz brata Jerzego Kosz. 

Piątek, 13 listopada - Wspomnienie św. Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.   

17.00 Msza św. Szkolna: Za + Michała Kwiatek w 20. r. śm. 

Sobota, 14 listopada 
Wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy. 

17.00 W Czyżowicach: Za + Józefa i Kazimierę Siekierskich, Anielę  
                       i Tadeusza Furmanów i ++ dziadków z obu stron   

NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA, 15 listopada  

7.30 Za + Józefa, Józefę i Władysława Lisowskich. 

9.30 W Czyżowicach: Za ++ rodziców Julię i Alojzego Galików  
                        oraz Jana, Józefa i Marię Galików.  

11.00 Za + Marię i Michała Brylińskich oraz Antoninę i Józefa Kurdziel. 
Za + Roberta Jasnego. /w czasie Mszy św. Leo Stec przyjmie 
błogosławieństwo Rocznego Dziecka/. 

Poniedziałek, 16 listopada 
Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu.  



17.00 Za + Władysława Piotrowskiego i ++ rodziców z obu stron. 

Wtorek, 17 listopada 
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy  

8.00 Za Parafian. 

Środa, 18 listopada 
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.  

17.00 Za + Franciszka Mandziejewicza w 3. r. śm.  
oraz + syna Kazimierza i rodziców. 

Czwartek, 19 listopada- Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy. 

17.00 Za + Franciszka Działoszyńskiego i jego córkę Annę Moszkowską. 

Piątek, 20 listopada 
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana. 

17.00 Msza św. Szkolna: Za + Kazimierza Kuliszczaka w 3. r. śm.,  
                              ++ rodziców z obu stron i ++ z rodzeństwa.  

Sobota, 21 listopada 
Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 

17.00 W Czyżowicach: O bł. Boże w rodzinie Licznarów.  
NIEDZIELA XXXIV ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 
CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA, 22 listopada. 

7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże 
dla Doroty i Romana, z okazji r. ślubu, dla córek Magdaleny  
i Bernadety z rodzinami oraz dla wnuczek Gabrieli i Kingi. 

9.30 W Czyżowicach: Za ++ rodziców Teofilę i Czesława Boskich. 

11.00 Za + Stanisława Piotrowskiego w 4. r. śm. 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 8.11. – 22.11.2015. 

 
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy prace i ofiary na rzecz  
  naszej parafii i naszych kościołów. 
 
*Od przyszłej niedzieli (od 15.11.) można będzie zamawiać intencje  
  mszalne na 2016 rok. 
 
*W przyszłą niedzielę (15.11.) przy wyjściu z kościoła odbędzie zbiórka  
   ofiar na rzecz pomocy chrześcijanom, prześladowanym w Syrii.  
 
*Odeszła do Pana Maria Sokołowska (l. 95), zam. w Prudniku, 
  Wieczny Odpoczynek… 
 



*W dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku w Krakowie odbędą się Światowe  
  Dni Młodzieży, na które przyjedzie Ojciec św. Franciszek. Istnieje  
  możliwość wyjazdu do Krakowa albo w zorganizowanych grupach albo  
  indywidualnie. Z naszego dekanatu będzie organizowany wyjazd  
  grupowy. W niedługim czasie będą podane bliższe szczegóły. Można też  
  znaleźć informacje na stronie internetowej: www.botafe.pl lub   
  kontaktować się pocztą elektroniczną (e-mail: biuro@botafe.pl).   

 

To nadzieja sprawia, że człowiek na ziemi jest szczęśliwy. 
św. Jan Maria Vianney  

 

Humor: Na lekcji języka polskiego pani pyta: - Kto mi powie, jak 

brzmi liczba mnoga od rzeczownika „dziecko”?  

– Bliźnięta! – wyrywa się Antek. 

Phil Bosmans – „Być człowiekiem”  
„Szczęśliwy człowiek jest błogosławieństwem dla otoczenia, podczas 
gdy nieszczęśliwy, niezadowolony przysparza otoczeniu kłopotów  
i trosk. Szczęśliwy nie zagraża nikomu. Doświadczył on, że na 
szczęście składa się wiele czynników. Do pełnego szczęścia brakuje 
prawie zawsze jakiegoś z nich. Szczęśliwy człowiek nie czeka jednak 
na spełnienie wszystkich warunków. Raduje się tym, co już osiągnął  
i to stanowi o jego radosnym zadowoleniu, jego szczęściu,  
o ludzkim, osiągalnym szczęściu. Taki człowiek nie zakopuje się we 
własnych sprawach. Czyni dla innych wszystko, co możliwe i nie 
oczekuje w zamian niczego dla siebie. Zdaje sobie sprawę, że 
szczęścia nie wygrywa się na loterii. Jest ono podobne do cienia, 
który kroczy za człowiekiem. A niekiedy bywa odpowiedzią „daru” 
jakim potrafisz być dla otoczenia. Może szukam szczęścia zbyt 
daleko. Ze szczęściem bywa czasem tak, jak z okularami. Szuka się 
ich, a one „siedzą” na nosie. Taak blisko! Szczęście trzeba okupić. 
Za szczęście trzeba płacić. A ceną tą ni mniej, ni więcej, jesteśmy 
my sami. Dać siebie otoczeniu. Bez poczucia „ciężkiego” obowiązku  
i przygniatającej ofiary. Dać siebie ochoczo i radośnie – z miłości. 
Szczęśliwym jest tylko ten człowiek, który nie goni za szczęściem, 
jak za motylem, ale za wszystko, co otrzymuje potrafi być 
wdzięcznym”. 
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