
PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH - PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 13.10 – 20.10.2013. 

NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA – 13.10.2013  

7.00 Za + Józefę i Stanisława Szewczuków. 

9.00 W Czyżowicach:  

1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jadwigi i Jana Szandurskich z okazji rocznicy ślubu. 

2. Za ++ rodziców Marię i Michała Licznarów oraz ++ Marię i Romana Prytysów. 

(po Mszy św. Różaniec) 

11.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Michała i Jakuba z okazji urodzin i dla rodziców. 

(Po Mszy św. Różaniec) 

Poniedziałek, 14 października – Dzień Nauczyciela 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Za + Stanisława Dancewicza i ++ rodziców z obu stron.  

Wtorek, 15 października – Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Za ++ rodziców Sucheckich i ++ rodzeństwo.  

Środa, 16 października – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Za + męża Stanisława oraz ++ synów Andrzeja  
                                                      i Mieczysława.  

Czwartek, 17 października – Wspom. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika    

17.30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Za + Władysławę Indra w 30. dniu po śm.  
                                                      i za jej + męża Tadeusza. 

Piątek, 18 października – Święto św. Łukasza Ewangelisty, patrona służby zdrowia.  

17.30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. Szkolna: O zdrowie i błogosławieństwo Boże  
                                                                     w rodzinie Kwaśnickich.  

Sobota, 19 października   

17.30 W Czyżowicach: Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: O błogosławieństwo Boże dla rocznych  

                           dzieci: Hanny Zawiślak i Marcela Bezen oraz dla ich rodziców i chrzestnych. 

Niedziela XXVIX Zwykła, 20 października – Światowy Dzień Misyjny  

7.00 Za ++ rodziców Władysławę i Stanisława Zarosińskich w rocznicę śm. oraz ich rodziców  

z obu stron. 

9.00 W Czyżowicach: Za ++ rodziców Marię i Józefa Licznarów i ++ z rodziny.  

   (po Mszy św. Różaniec) 

11.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Róży Różańcowej P. Kosińskiej. 

(po Mszy św. Różaniec) 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 13.10. – 20.10.2013. 
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze prace, modlitwy i ofiary na rzecz naszych kościołów i naszej parafii. 

*13.10. przypada Niedziela Papieska, w czasie której rozważamy nauczanie bł. Papieża Jana Pawła II.  

  Przed kościołem odbędzie się zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

*W poniedziałek przypada Dzień Nauczyciela. W czasie Różańca i Mszy św. będziemy modlić się w intencji  

  nauczycieli, katechetów i wychowawców.   

*W piątek przypada święto św. Łukasza Ewangelisty, patrona służby zdrowia. W czasie Różańca i Mszy św.  

  będziemy modlili się w intencji służby zdrowia. 

*W piątek zapraszam wszystkie dzieci i młodzież o godz. 18.00 na Mszę św. Szkolną.   
*19 października odbędzie się druga Pielgrzymka autokarem na Jasną Górę. Wyjazd o g. 7.00  
  (zbiórka przed kościołem w Niemysłowicach oraz na przystanku autobusowym w Czyżowicach – autokar  
  podjedzie do obu miejscowości), powrót około godz. 19.00. Koszt 40 zł. Lista chętnych do udziału  
  w pielgrzymce jest już zapełniona, można jednak zapisać się na listę dodatkową, w razie gdyby ktoś  
  zrezygnował z pielgrzymki. Proszę o potwierdzenie chęci wyjazdu na tydzień przed pielgrzymką. 
*Zapraszam do udziału w październiku w nabożeństwach Różańcowych:  
  - w Niemysłowicach - od poniedziałku do soboty o g. 17.30, w niedzielę po Mszy św. o g. 11.00. 
  - w Czyżowicach - od poniedz. do piątku o g. 17.00, w sobotę o 17.30 i w niedzielę po Mszy św. o g. 9.00.   
*Poczta elektroniczna parafii (e-mail): parafianiemyslowice@op.pl., tel.: 601 861 252; 77 436 55 19. 
*Pomódlmy się za zmarłych parafian. Wieczny odpoczynek… 

mailto:parafianiemyslowice@op.pl


 


