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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW - 28.08.-11.09.2016. 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 28 sierpnia 

7.30 O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Marszałków. 

9.30 W Czyżowicach: Za ++ rodziców Ryszarda i Barbarę Stanków  
                        i ++ dziadków z obu stron. 

11.00 Za + Mariana Kościelniaka w r. śm. i ++ z rodziny.  
Za + Grzegorza Świercza w r. śm., Zdzisławę Działoszyńską,  
+ ks. Piotra Oparę, jego rodziców oraz + Kornelię Działoszyńską. 
O bł. Boże dla Jakuba Szablowskiego, jego rodziców i chrzestnych. 
O bł. Boże dla Zuzanny Wesołowskiej, jej rodziców i chrzestnych. 
/w czasie Mszy św. Jakub Szablowski i Zuzanna Wesołowska otrzymają 
Sakrament Chrztu św./. 

Poniedziałek, 29 sierpnia 
Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela. 

18.00 Za + Marię i Leona Ślusarza. 

Wtorek, 30 sierpnia 

8.00 Za Parafian. 

Środa, 31 sierpnia 

18.00 O bł. Boże dla córki Marii oraz jej syna Jakuba 
O bł. Boże dla Elżbiety i Eugeniusza Sługockich z okazji 50-lecia 
przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. 

1 Czwartek, 1 września  
Wspom. bł. Bronisławy, Dziewicy, patronki diecezji Opolskiej. 

18.00 O zdrowie i bł. Boże w rodzinie. 

1 Piątek, 2 września 

16.30 W Czyżowicach: Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego:    
                    O bł. Boże dla dzieci i młodzieży z Czyżowic z okazji    
                    rozpoczęcia Roku szkolnego i katechetycznego. 
/w czasie Mszy św. poświęcenie tornistrów i przyborów  
                              szkolnych uczniów z I klasy/ 

18.00 Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego:  
O bł. Boże dla Małgorzaty i Mirosława Bień z okazji 30. r. ślubu. 
/w czasie Mszy św. poświęcenie tornistrów i przyborów  
                              szkolnych uczniów z I klasy/ 

1 Sobota, 3 września 
Wspom. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. 

18.00 W Czyżowicach: O zdrowie i bł. Boże dla Doroty, Wiesława  
                        i Roberta Zebzdów, Magdaleny i Macieja  
                        Janiszów oraz Sylwii i Mariusza Mikołajów.  



XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 4 września 
UROCZYSTOŚĆ DOŻYNKOWA W NIEMYSŁOWICACH 

7.30 Za + Stanisława i Weronikę Małek w r. śm. i + Tadeusza Świąder. 
O bł. Boże dla Tomasza Kasicy z okazji 10. r. urodzin. 

9.30 W Czyżowicach: Za + Stanisława Licznara w 5. r. śm.  
                        i ++ rodziców z obu stron.  

11.30 Msza św. Dożynkowa: Z podziękowaniem Bogu za dary  
                        ziemi, z prośbą o błogosławieństwo Boże    
                        dla rolników i mieszkańców Niemysłowic. 
                       O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Kamińskich. 
                       O zdrowie i bł. Boże dla Darii i Krzysztofa Trojniak  
                       z okazji 5. r. ślubu. 

Poniedziałek, 5 września 

18.30 Za + Jana Chilińskiego w 2. r. śm i ++ rodziców z obu stron. 
(Msza św. w tym dniu odbędzie się wyjątkowo o g. 18.30,  
ze względu na Diecezjalną Konferencję Kapłanów). 

Wtorek, 6 września 

8.00 Za Parafian. 

Środa, 7 września 

18.00 O bł. Boże dla Magdaleny i Mateusza Pałysów z okazji 3. r. ślubu 
oraz o opiekę Bożą nad rodziną. 

Czwartek, 8 września 
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

18.00 Za + Aleksandra Szewczuka w r. śm. oraz + ks. Marcina 
Szewczuka. 

Piątek, 9 września 

18.00 Msza św. Szkolna:  
O zdrowie i bł. Boże dla Julii Zieniuk z okazji urodzin. 

Sobota, 10 września 

18.00 W Czyżowicach: O bł. Boże dla Jakuba Zebzdy w 3. r. urodzin. 
                        O bł. Boże dla Nikodema Jana Kozara  
                        oraz jego rodziców i chrzestnych. 
/w czasie Mszy św. Nikodem Jan Kozar otrzyma Sakrament Chrztu św./. 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 11 września 

7.30 O bł. Boże dla Violetty i Krzysztofa oraz Agaty i Franciszka,  
w r. ślubu. 

9.30 W Czyżowicach: Za ++ z rodziny Zapotocznych:  
                        Karolinę i Wojciecha, i ++ z pokrewieństwa.  

11.00 Za + Stanisława Dancewicza i ++ dziadków z obu stron. 
O bł. Boże dla Anety i Grzegorza Piotrowskich w 15. r. ślubu. 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 28.08. – 11.09.2016. 
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy, prace i ofiary na rzecz naszej  
  parafii i naszych kościołów. 
*W niedzielę (28.08.) przedstawiciele Rady Duszpasterskiej będą  
  zbierać ofiary na potrzeby kościoła w Niemysłowicach. Za składane ofiary  
  serdeczne Bóg zapłać. 

*2 września (1. Piątek) odbędzie się Odwiedzanie chorych i starszych  
  Parafian: od g. 9.30 w Niemysłowicach i od g. 10.30 w Czyżowicach. 
*Zapowiedzi Przedmałżeńskie:  
  Klaudia Taratuta (Niemysłowice) i Dominik Stec (Niemysłowice),  
  zapowiedź I i II. 
Najbliższe ważne daty w 2016 roku: 
-4 września, niedziela, godz. 11.30 – Niemysłowice – Msza św.  
  Dożynkowa. 
*Planowane daty Uroczystości 1 Komunii św. w 2017 roku: 
  30 kwietnia, niedziela, godz. 11.00 – Czyżowice; 
  7 maja, niedziela, godz. 11.30 – Niemysłowice. 

 
Ostrzeżenie dla osób starszych przed wyłudzeniem środków 
pieniężnych. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu zwrócił się do Biskupa 
Opolskiego z prośbą o przekazanie podczas ogłoszeń lub w innych 
okolicznościach duszpasterskich oraz w drukowanych gazetkach apelu 
dotyczącego oszustw dokonywanych na osobach starszych: 
 W związku z wciąż odnotowywanymi przypadkami wyłudzeń środków 
pieniężnych, których ofiarami padają osoby starsze, Komendant Wojewódzki 
Policji w Opolu apeluje za naszym pośrednictwem do osób starszych  
o zachowanie rozwagi i przezorności w przypadkach dziwnych kontaktów 
telefonicznych. Ich scenariusz bywa zwykle podobny: ktoś podszywający  
się pod bliskich, którzy znajdują się w rzekomo trudnej sytuacji, prosi o pomoc  
i przekazanie pieniędzy pośrednikowi, który w jego imieniu ma je odebrać. 
Ostatnio także oszuści podszywają się pod funkcjonariuszy Policji i – dzwoniąc 
– rzekomo  proszą o pomoc w ujęciu oszustów i przekazanie pieniędzy jakieś 
osobie lub pozostawienie ich w określonym miejscu. Komendant Policji apeluje 
także do ludzi młodych, by ostrzegali swoich starszych bliskich przed takimi 
oszustwami i informowali ich, jak mają się zachować w podobnej sytuacji. Nigdy 
nie należy przekazywać pieniędzy osobom, których się nie zna. Policja nigdy 
nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem.  
Przy podejrzeniu o oszustwo należy dzwonić pod numer 997 lub 112. 
 

Cierpliwość jest towarzyszką mądrości – św. Augustyn. 

Humor: Ledwie trzymający się na nogach pijak spotyka na ulicy policjanta. - Panie 
władza, czy byłby pan uprzejmy policzyć guzy na moim czole. Policjant liczy  
i odpowiada – Ma pan trzy guzy. – No to jeszcze tylko dwie latarnie i będę w domu. 



 
 
 
 

 
 


