
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW - 4.12.-18.12.2016. 

II NIEDZIELA ADWENTU, 4 grudnia 

7.30 Za ++ z rodziny Szczepańskich i Kosińskich. 

9.30 W Czyżowicach: Za + Marię, Kazimierza, Franciszkę,  
                        Stanisława i Ryszarda Motłochów. 

11.00 O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Kamińskich. 

Poniedziałek, 5 grudnia 

17.00 Msza św. Roratnia: 
Za + Annę i Jana Górawskich oraz Stanisława, Andrzeja, 
Mieczysława, Adelę i Jakuba Szewczuków. 

Wtorek, 6 grudnia 
Wspomnienie św. Mikołaja biskupa. 

8.00 Za Parafian. 

Środa, 7 grudnia 
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. 

17.00 Msza św. Roratnia: 
Za + Władysława i Zofię Łacinów, i ++ dziadków z obu stron. 

Czwartek, 8 grudnia - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO    
                                      POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. 

16.30 Za + Franciszka Wiszniewskiego. 

18.00 W Czyżowicach - Msza św. Roratnia: 
Za ++ dziadków Katarzynę i Alojzego Herbowskich oraz Antoninę  
i Antoniego Zebzdów. 

Piątek, 9 grudnia 

17.00 Msza św. Roratnia: 
Za + Franciszka Działoszyńskiego, Annę Moszkowską i Stanisława 
Lasonia. 

Sobota, 10 grudnia 

17.00 W Czyżowicach - Msza św. Roratnia: 
Za + Mikołaja Licznara.  

III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE, 11 grudnia 

7.30 O bł. Boże dla Karoliny Grzegockiej z okazji urodzin  
oraz dla jej rodziców i chrzestnych. 

9.30 W Czyżowicach: Za + Marię i Romana Prytysów.  
11.00 Za + Annę i Marcina Kaspryków i ++ z rodziny. 

Poniedziałek, 12 grudnia 

17.00 Msza św. Roratnia: 
Za + brata Jerzego Kosz oraz Stanisława i Halinę Rudnych.  



Wtorek, 13 grudnia 
Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy. 

8.00 Za dusze w czyśćcu. 

Środa, 14 grudnia 
Wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Koscioła. 

17.00 Msza św. Roratnia:  
Za + Józefa Krzesińskiego (ofiarowana przez córkę Ewę z rodziną). 

Czwartek, 15 grudnia 

16.30 Za + ks. Marcina Szewczuka w r. urodzin. 

18.00 W Czyżowicach - Msza św. Roratnia: 
Za Parafian. 

Piątek, 16 grudnia 

17.00 Msza św. Roratnia:  
Za + ks. Marcina Szewczuka. 

Sobota, 17 grudnia 

17.00 W Czyżowicach - Msza św. Roratnia:  
O bł. Boże dla Adama Herbowskiego z okazji 70. r. urodzin. 

IV NIEDZIELA ADWENTU, 18 grudnia 

7.30 Za + Krystynę Kurylak w 3. r. śm. i ++ rodziców. 
Za + Bogusławę Jankowską i ++ rodziców z obu stron. 

9.30 W Czyżowicach: Za + Kazimierę Szymoniak  
                        oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa 
                        /W czasie Mszy św. Sakrament Chrztu św.    
                         otrzyma Zuzanna Alicja Zawiślak/.  

11.00 O zdrowie i bł. Boże dla Łucji Piotrowskiej z okazji urodzin  
oraz o opiekę Bożą nad rodziną.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 4.12.-18.12.2016. 

Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy, prace i ofiary na rzecz naszej  
parafii i naszych kościołów. 
*Spotkania kandydatów do Sakr. Bierzmowania:  
  Niemysłowice – poniedziałek, 5.XII., g. 17.00 - Msza św. i Spotkanie, 
  Czyżowice – czwartek, 8.XII., g. 18.00 - Msza św. i Spotkanie. 
*Na prośbę Episkopatu Polski, w niedzielę, 11 grudnia odbędzie się  
  Dzień Modlitw i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie.  
  Przy drzwiach kościoła odbędzie się zbiórka ofiar na ten cel. Za składane  
  ofiary serdeczne Bóg zapłać. 
*Można już zamawiać intencje mszalne na 2017 rok. 
*Przedświąteczne Odwiedzanie Chorych odbędzie się 23 grudnia  
  (piątek) w Niemysłowicach od g. 9.30, w Czyżowicach od g. 10.30.  
  W styczniu, ze względu na Odwiedziny Duszpasterskie nie będzie   



  Odwiedzin Chorych. W styczniu Odwiedziny Chorych będą się odbywały  
  w ramach „Kolędy”. 
*W niedzielę, 4 grudnia, w czasie Mszy św. o godz. 9.30 – w Czyżowicach  
  i o godz. 11.00 – w Niemysłowicach odbędzie się Wymiana Tajemnic   
  Różańcowych. Osoby należące do Róż Różańcowych serdecznie  
  zapraszamy. 
*W zakrystii można nabywać opłatki świąteczne oraz świece  
  wigilijne na rzecz Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 
*W zakrystii jest do nabycia kalendarz diecezjalny (7 zł.) i misyjny (5 zł.). 
 
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/ 

 
*21.11.2016 r. odszedł do Pana Jan Chmielowski (lat 65),  
  zam. w Niemysłowicach. Wieczny odpoczynek… 



 

 
 


