PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH - PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 8.12 – 15.12.2013.
NIEDZIELA II ADWENTU – 8.12.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.
Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej dla Kościoła na Wschodzie

7.30
O zdrowie i bł. Boże dla Karoliny Grzegockiej z okazji 3. r. urodzin.
9.30
W Czyżowicach: O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Barbary i Jarosława Licznarów.
11.00
Za ++ rodziców Anielę i Józefa oraz + brata Stanisława Jędrzejaków.
Poniedziałek, 9 grudnia
17.00
Msza św. Roratnia: O zdrowie i bł. Boże dla Eweliny i Macieja.
Wtorek, 10 grudnia
8.00
Za Parafian.
Środa, 11 grudnia
17.00
Msza św. Roratnia:
Czwartek, 12 grudnia
16.30
Za + Marię Brylińską w 30. dniu po śmierci.
18.00
W Czyżowicach: Msza św. Roratnia: Za ++ rodziców Kazimierę i Józefa Szymoniaków
oraz Józefa Napieraja.
Piątek, 13 grudnia – Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy.
17.00
Msza św. Roratnia:
Sobota, 14 grudnia – Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.
17.00
W Czyżowicach: Msza św. Roratnia: Za + Zofię, Michała i Tadeusza Puzio.
Niedziela III Adwentu - 15.12.2013. – „Gaudete” – „Radujcie się”
7.30
Za ++ Annę i Marcina Kaspryków i ++ z rodziny.
9.30
W Czyżowicach: Za + Barbarę Stanek.
11.00
Za + Janinę Boską w 5. r. śm. i + Stanisława.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 8.12. – 15.12.2013.
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy prace i ofiary na rzecz naszej parafii i naszych kościołów.
*Serdecznie zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci do licznego udziału we Mszach św. Roratnich:
w poniedziałek, środę i piątek o g. 17.00 - w Niemysłowicach a w Czyżowicach: w czwartek
o g. 18.00 i sobotę o g. 17.00. Ze względu na Msze św. Roratnie w Czyżowicach, Msza św.
w czwartki w Niemysłowicach odbywać się będzie w Adwencie o g. 16.30.
*Msza św. w Niemysłowicach we wtorki odbywa się o g. 8.00.
*Spotkania dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania (I, II i III kl. gimnazjum)) odbędą się:
w Niemysłowicach – w piątek, (13.XII.) po Mszy św. Roratniej (ok. g. 17.50);
w Czyżowicach – w sobotę (14.XII.) po Mszy św. Roratniej (ok. g. 17.50).
*Przedświąteczne odwiedzanie chorych i starszych parafian odbędzie się w sobotę, 21 grudnia.
*W przyszłą niedzielę (15.12.) odbędzie się przy wyjściu z kościoła zbiórka ofiar do skarbonek na rzecz
pomocy Kościołowi na Wschodzie.
*17 grudnia (wtorek) między godz. 9.00 a 13.00 odbędzie się przy wejściu bocznym do kościoła
w Niemysłowicach (od strony plebanii) zbiórka zużytego sprzętu RTV, AGD itp. Przekazując zużyte,
niepotrzebne „elektrośmiecie” wspomagamy dzieło „Kościół w Potrzebie”, pomagając ludziom w różnych
krajach. Szczegółowe informacje znajdują się w informatorach, przy wyjściu z kościoła.
*W zakrystii można nabyć opłatki świąteczne oraz świece wigilijne.
*Pomódlmy się za zmarłych parafian. Wieczny odpoczynek…
Dzień bez uśmiechu, to dzień spisany na straty! Humor odpręża, śmiech przepędza fałszywą powagę.
Najlepsza kosmetyka i skuteczne lekarstwo dla duszy, to uśmiech. Humor dopomaga wyczuć ważkość spraw.
Humor i śmiech zmniejszają napięcie, usuwają smutek. Dopomagają rozwiązać trudne problemy, usuwając
ich przytłaczający ciężar. Rozwiewają ciężką atmosferę codziennego życia. Humor i śmiech
są najlepszym środkiem przeciw „zatruciu” serca i ducha pesymizmem. Humor i śmiech torują drogę dla
radości życia - Phil Bosmans
Humor: Trwa lekcja religii. Katechetka pyta – Jasiu powiedz mi, kto widzi i słyszy wszystko?
Jasiu odpowiada bez zająknienia - Nasza sąsiadka, pani Żelazkowa.

