PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH
/FILIA W CZYŻOWICACH PW.
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/
e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl
tel.: 601-861-252

2.07. – 16.07.2017 r.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 2.07. – 16.07.2017.
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 2 lipca
7.30
O bł. Boże dla Grzegorza Sinkowskiego z okazji 40. r. urodzin
O bł. Boże dla Nikoli Zaręby z okazji 20. r. urodzin.
9.30
W Czyżowicach:
Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie
i bł. Boże dla Anieli i Andrzeja Jarosławskich w r. ślubu.
11.00 O bł. Boże w rodzinie Kamińskich.
O bł. Boże dla rocznego dziecka Jakuba Szablowskiego
oraz jego rodziców i chrzestnych.
Poniedziałek, 3 lipca - Święto św. Tomasza Apostoła
18.00 Za + Piotra i Bożenę Dobrzynieckich i ++ rodziców.
Wtorek, 4 lipca
8.00
Za Parafian.
Środa, 5 lipca
18.00 Za + Krystynę Zarosińską oraz Dariusza Zarosińskiego
w 2. r. śm.
1 Czwartek, 6 lipca
Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
18.00 Za + Marię, Franciszka, Zbigniewa i Krzysztofa Karmelitów.
1 Piątek, 7 lipca
16.30 W Czyżowicach:
O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Marioli Licznar.
18.00 O bł. Boże dla Marcina Kurdziela z okazji urodzin
oraz dla Bartosza.
Sobota, 8 lipca - Wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana.
18.00 W Czyżowicach:
O bł. Boże dla Ewy i Krzysztofa Filipiaków oraz dla dzieci:
Sandry, Mateusza, Martyny i Leny.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 9 lipca
7.30
O bł. Boże dla wnuków: Malwiny, Stanisława i Piotra
oraz dla ich rodziców.
9.30
W Czyżowicach: Za + Władysława Sztechmilera w 19. r. śm.
11.30 W INTENCJI POLAKÓW ZAMORDOWANYCH NA
WSCHODZIE PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH
- PRZY UDZIALE WŁADZ GMINNYCH I POWIATOWYCH
Po Mszy św. procesjonalne przejście do Pomnika
Pamięci i złożenie kwiatów.

Poniedziałek, 10 lipca
18.00 Za ++ rodziców Olgę i Szczepana Bass i ++ dziadków
z obu stron.
Wtorek, 11 lipca
Święto św. Benedykta Opata, patrona Europy.
8.00
Za ++ z rodziny Baran i Sławek i za dusze w czyśćcu.
Środa, 12 lipca
Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa
i męczennika
18.00 O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Wardęgów.
Czwartek, 13 lipca
Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta
18.00 Za + Edwarda Stockiego w r. śm. i ++ rodziców z obu stron
Piątek, 14 lipca
18.00 Za ++ rodziców i rodzeństwo Safiańskich i Działoszyńskich.
Sobota, 15 lipca
Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.
18.00 W Czyżowicach:
O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Jarosławskich i Zebzdów.
O bł. Boże dla Alana Licznara z okazji 4. r. urodzin oraz dla
Katarzyny i Grzegorza Licznarów z okazji 10. r. ślubu.
XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 16 lipca
7.30
Za + Antoninę, Władysława i Mieczysława Borkowskich, Julię
i Andrzeja Siergiejów oraz + Stanisławę Pęgiel.
O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Marii i Rudolfa Karpińskich
oraz o opiekę Bożą nad dziećmi i wnukami.
9.30
W Czyżowicach:
Za ++ rodziców Eleonorę i Adama Mulików i ++ z rodziny.
Za + Marię i Ludwika Augustyn.
11.00 Za + Oswalda Rychlikowskiego.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 2.07. – 16.07.2017
Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy, prace i ofiary na rzecz naszej
parafii i naszych kościołów.
*W niedzielę: 2 lipca, w czasie Mszy św. o godz. 9.30 (Czyżowice)
i o g. 11.00 (Niemysłowice) - Wymiana Tajemnic Różańcowych.
*W 1. Piątek, 7 lipca, odbędzie się Odwiedzanie chorych i starszych

parafian: w Niemysłowicach od. g. 9.45; w Czyżowicach od g. 10.30.
Najbliższe ważne daty w 2017 roku:
*Msza św. w intencji Polaków zamordowanych na Wschodzie
przez nacjonalistów ukraińskich (przy udziale Władz Gminnych
i Powiatowych) - Niemysłowice, 9 lipca, niedziela, godz. 11.30.
*Główny Odpust Parafialny w Niemysłowicach, ku czci św. Anny:
30 lipca, niedziela, godz. 11.30, przy udziale księży z dekanatu „Prudnik”.
*Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę – od 14 do 19 sierpnia.
Humor: Bardzo zmartwiony szeregowy Ecik zwierza się kapralowi. – Panie
kapralu, śniło mi się, że byłem wołem i dawali mi jeść słomę. – Nie
przejmuj się chłopie, to tylko sen. – Panie kapralu, łatwo tak mówić, a ja
rano nie miałem w sienniku ani ździebełka słomy.
Życzliwie patrzę na ludzi – to jest moje hobby… Coraz
bardziej fascynują mnie ludzie. Kontakty z nimi mogą być
naprawdę „przygodą”, jeśli nawiąże się prawdziwy kontakt.
W każdym człowieku można podziwiać nie tylko to,
co u niego dostrzegalne i dotykalne, ale przede wszystkim
ową tajemnicę ukrytą w „opakowaniu” ludzkiego ciała,
która czasem zdaje się być tak bliska, a w istocie jest ona
daleka i nieosiągalna… Spotyka się różne ludzkie typy.
Jedni, jakby pchani tajemniczą siłą, która nie daje im
spokoju, spiesznie mijają drugich, nie zwracając na nich
swojej uwagi. Są też inni o napiętym obliczu i z pytającymi
oczami. Spotyka się ludzi cierpiących i takich, których gryzie
zwątpienie, czasem zgorzkniałych aż do szpiku kości. Można
spotkać i takich, których życie jakby już się skończyło,
niezdolnych by czymkolwiek się cieszyć, lub zainteresować.
Nie rozumiem ich, a jednak są mi bliscy.
Oni mnie potrzebują i ja ich potrzebuję,
by być „pełnym” człowiekiem…
Są i tacy ludzie, od których promieniuje „zarażająca” wprost
radość. Potrafią oni natchnąć dobrą myślą, pobudzić do
czynu, chętnie spieszą innym z pomocą. Spotyka się też
ludzi prostolinijnych, posiadających wielkie bogactwo zalet,
ukrytych w sercach. Być wśród ludzi i z ludźmi, to czasami
prawdziwe święto.
(Phil Bosmans – „Być człowiekiem”)

