PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH - PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 15.12 – 22.12.2013.
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.
Poniedziałek, 16 grudnia
17.00
Msza św. Roratnia:
Wtorek, 17 grudnia
8.00
Środa, 18 grudnia
17.00
Msza św. Roratnia: O błogosławieństwo Boże dla Piotra.
Czwartek, 19 grudnia
16.30
Za + Marię Trojniak.
18.00
W Czyżowicach: Msza św. Roratnia: Za ++ rodziców Jana i Marię Kułakowskich.
Piątek, 20 grudnia
17.00
Msza św. Roratnia: Za + Kazimierę Dancewicz w 30. dniu po śmierci.
Sobota, 21 grudnia
17.00
W Czyżowicach: Msza św. Roratnia: Za + Józefę Danieliszyn.
Niedziela IV Adwentu - 22.12.2013.
7.30
Za + Bolesława Wolana w 20. r. śm. i ++ rodziców.
9.30
W Czyżowicach: Za ++ rodziców Katarzynę i Alojzego Herbowskich.
11.00
Za + Rozalię Biszkowiecką, Kajetana Biszkowieckiego, Zdzisławę Działoszyńską, Grzegorza
Świercza i ++ z rodziny Biszkowieckich.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 15.12. – 22.12.2013.
*W dzisiejszą niedzielę (15.12.) odbędzie się przy wyjściu z kościoła zbiórka ofiar do skarbonek na rzecz
pomocy Kościołowi na Wschodzie. Za składane ofiary serdeczne Bóg zapłać.
*Zapraszamy na Msze św. Roratnie: 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.
*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 sobotę, 21 grudnia od godz. 9.00 w Niemysłowicach i od g. 10.00 w Czyżowicach odbędzie się
przedświąteczne odwiedzanie chorych i starszych parafian.
*W zakrystii można nabyć opłatki świąteczne oraz świece wigilijne.
*Spowiedź św. przedświąteczna: Niemysłowice: od poniedziałku do piątku (16.12. – 20.12.)
przed i po Mszy św., w sobotę (21.12.) od g. 13.00 do 14.00, w niedzielę (22.12.) przed i po Mszy św.
w poniedziałek (23.12.) pół godziny przed Mszą św. i po Mszy św.
Czyżowice: czwartek (19.12.), pół godziny przed Mszą św. i po Mszy św., w sobotę (21.12.)
– od godz. 16.00 do 17.00 i po Mszy św., w niedzielę (22.12.) przed Mszą św.
*Prosimy o pomoc przy ustawianiu w kościele dekoracji na Boże Narodzenie (stajenki betlejemskiej):
w Niemysłowicach w sobotę, 21.12., od godz. 10.00 i w Czyżowicach w piątek, 20.12. od godz. 16.00.
*Odwiedziny Duszpasterskie – Kolęda – odbędą się w Czyżowicach w dniach:
od 29.12.2013. do 5.01.2014. (5 dni) a następnie w Niemysłowicach od 6.01. do 19.01.2014. (12 dni).
Kolęda będzie się odbywać codziennie, od godz. 15.30 i w niedziele od godz. 15.00 (w soboty oraz
31.12.2013 i 1.01.2014. Kolędy nie będzie). W najbliższym czasie będzie podany dokładny plan Kolędy.
Im więcej posiadamy radości, tym jesteśmy doskonalsi. Baruch Spinoza
Humor: Na drodze rowerzysta zderzył się z krową. Wezwany policjant pyta: - Komu mam dać mandat.
- Muu. Odpowiada krowa.

