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

6 - 20 grudnia 2015 r.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 6.12. – 20.12.2015.
NIEDZIELA II ADWENTU, 6 grudnia
7.30
Za + Wacława Chrzanowicza w r. śm., ++ rodziców, rodzeństwo,
+ Marię i Daniela Koliszczaków oraz ich ++ dzieci.
9.30
W Czyżowicach: Za + Marię, Kazimierza, Franciszkę,
Stanisława i Ryszarda Motłochów.
11.00 O bł. Boże w rodzinie Poterałowiczow z okazji rocznicy ślubu.
O zdrowie i bł. Boże dla Karola Skowrońskiego
z okazji 1 r. urodzin /w czasie Mszy św. Karol Skowroński
otrzyma Błogosławieństwo Rocznego Dziecka/
Poniedziałek, 7 grudnia
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa o doktora Kościoła.
17.00 Msza św. Roratnia:
Za + Władysława i Zofię Łacinów i dziadków z obu stron.
Wtorek, 8 grudnia, UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.
16.30 W Czyżowicach: Za + Mikołaja Licznara.
18.00 Za ++ rodziców Władysławę i Mieczysława Stanków, + ciotkę
Rozalię Nowacką oraz ++ dziadków Stanisławę i Władysława
Tarnawów.
Środa, 9 grudnia
8.00
O zdrowie i bł. Boże dla wspólnoty Róży Różańcowej Jadwigi
Kosińskiej.
(w środę wyjątkowo Msza św. - o godz. 8.00, ze względu na to, że we
wtorek w tym tygodniu Msza św. - o g. 18.00)

Czwartek, 10 grudnia
16.30 Za + Jana Frydryka (ofiarowana przez Kazimierę z rodziną).
18.00 W Czyżowicach – Msza św. Roratnia: Za ++ rodziców
Kazimierę i Józefa Szymoniaków oraz Józefa Napieraja.
Piątek, 11 grudnia
17.00 Msza św. Roratnia: Za ++ braci: Eugeniusza Karpińskiego
oraz Włodzimierza i Krzysztofa Świtalskich.
Za + Józefa Kościelniaka.
Sobota, 12 grudnia
17.00 W Czyżowicach – Msza św. Roratnia:
Za + Stanisławę, Władysława, Ksenię i Stefana Licznarów.
NIEDZIELA III ADWENTU – „GAUDETE”, 13 grudnia
7.30
O bł. Boże dla Karoliny w 5. r. urodzin.
9.30
W Czyżowicach: Za + Marię i Romana Prytysów oraz Wawrzyńca

Szandurskiego.
11.00 Za + Janinę Boską w 7. r. śm. oraz + Stanisława Boskiego.
Poniedziałek, 14 grudnia
Wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła.
17.00 Msza św. Roratnia: Za + Michała Dendewicza
oraz ++ rodziców Bronisławę i Daniela Muzyków.
Wtorek, 15 grudnia
8.00
Za Parafian.
Środa, 16 grudnia
17.00 Msza św. Roratnia: Za ++ rodziców Marię i Daniela
Koliszczaków oraz ++ z rodzeństwa:
Karola, Jana, Kazimierza, Zofię i Bazylego.
Czwartek, 17 grudnia
16.30 Za + Elżbietę i Augustyna Urbańczyków.
18.00 W Czyżowicach – Msza św. Roratnia: Za Parafian.
Piątek, 18 grudnia
17.00 Msza św. Roratnia:
Za + Adelę i Jakuba Szewczuków oraz + Annę, Jana i Stanisława.
Sobota, 19 grudnia
17.00 W Czyżowicach - Msza św. Roratnia: Za + Tadeusza
Nanowskiego w 3. r. śm. i Andrzeja Sobolewskiego w 1. r. śm.
NIEDZIELA IV ADWENTU, 20 grudnia
7.30
Za + Annę i Marcina Kaspryków i ++ z rodziny.
9.30
W Czyżowicach: Za ++ rodziców Katarzynę i Alojzego
Herbowskich oraz Petronelę i Jakuba Kaczmarskich.
Za + Stanisławę, Marię i Pawła Sztonyków.
11.00 Za + Rozalię i Kajetana Biszkowieckich, ++ rodziców z obu stron
oraz ++ z rodziny Rola, Biszkowieckich i Krowickich.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 6.12. – 20.12.2015.
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy prace i ofiary na rzecz
naszej parafii i naszych kościołów.
*W przyszłą niedzielę (13.12.) przypada Dzień Modlitw i Pomocy
Kościołowi na Wschodzie. Z tego względu w przyszłą niedzielę
(13.12.) odbędzie się przy drzwiach kościoła zbiórka ofiar na ten cel.
Za ofiary składane serdeczne Bóg zapłać.
*W zakrystii można nabyć opłatki świąteczne oraz świece wigilijne na rzecz
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

*Można już zamawiać intencje mszalne na 2016 rok.
*W zakrystii jest do nabycia 16 – stronicowy, pięknie ilustrowany
chrzcielnicami kościołów naszej diecezji, diecezjalny kalendarz na
2016 r. (w cenie 6 zł.).
*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).
ADWENT – CZUWAJMY I MÓDLMY SIĘ! Adwent – to święty czas, kiedy to
Kościół zachęca wszystkich wierzących do spojrzenia w trzech kierunkach:
- cofnięcia się do tego, co było, wspominając pamiątkę narodzenia Pana Jezusa;
- do wybiegnięcia ku temu, co czeka nas w przyszłości, w czasie powtórnego
przyjścia Chrystusa przy końcu czasów; - do zastanowienia się nad
teraźniejszością, czyli nad tym, jak najlepiej przygotować się na przyjście
Chrystusa podczas tegorocznego Adwentu. Bóg nieustannie okazuje nam swoją
miłość, i przychodzi do nas w każdej chwili naszego życia. Po raz pierwszy
przyszedł Bóg do każdego z nas w chwili naszych narodzin, kiedy z miłości
powołał nas do życia. W chwili chrztu przyszedł, aby uczynić nas swoimi
przybranymi dziećmi. Codziennie przychodzi do każdego z nas przez to, że
podtrzymuje nas przy życiu. Przychodzi do nas w każdym dniu, otaczając nas
dobrymi i kochanymi ludźmi, którzy są Jego posłańcami. Przychodzi do nas
przez swoje święte Słowo, które czytamy albo słyszymy w Kościele. Przychodzi
przez święte znaki – Sakramenty, które przyjmujemy. W szczególny sposób
przychodzi do nas Chrystus w czasie każdej Mszy świętej, kiedy możemy przyjąć
Go do serca pod postacią chleba. Nie powinny nas zatem dziwić słowa Jezusa:
“Uważajcie i czuwajcie”, czyli zawsze bądźcie gotowi na Moje przyjście, na to,
aby Mnie przyjąć. Uważajmy, zatem i czuwajmy w czasie tegorocznego
Adwentu, abyśmy – nie daj Boże – nie usłyszeli kiedyś od Chrystusa słów:
wiele razy chciałem przyjść do ciebie ze swoją miłością i łaską, ale zawsze
drzwi twojego serca były zamknięte.
„A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina
powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy
uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki
ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny
dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni
i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się
zbytnio o ciało, dogadzając żądzom”. /Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA/

