PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH - PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 5.01. – 12.01.2014.
Niedziela II po Narodzeniu Pańskim – 5.01.2014.

7.30
Za ++ z rodziny Świtalskich i Karpińskich.
9.30
W Czyżowicach: Za ++ rodziców Leonię i Pawła Licznarów.
11.00
O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Okłótów.
Poniedziałek, 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego.
/w czasie każdej Mszy św. błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody/
7.30
9.30
W Czyżowicach: Za + Franciszka Zając i ++ z rodziny.
11.00
O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Łapiaków i Kamińskich oraz dla wnuków i prawnuków.
Wtorek, 7 stycznia
8.00
Środa, 8 stycznia
8.00
Czwartek, 9 stycznia
8.00
Piątek, 10 stycznia
8.00
Sobota, 11 stycznia
17.00
W Czyżowicach: O zdrowie i bł. Boże dla Władysława Jarosławskiego w 80. r. urodzin.
Niedziela III po Narodzeniu Pańskim – Święto Chrztu Pańskiego - 12.01.2014.
7.30
Za ++ księży: Rudolfa Poradę, Piotra Oparę i Piotra Kusa.
9.30
W Czyżowicach: O zdrowie i bł. Boże dla Kamili i Macieja Mulików z okazji urodzin.
11.00
Za ++ rodziców Józefa i Kazimierę Siekierskich i ++ z rodziny.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 5.01. – 12.01.2014.
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy prace i ofiary na rzecz naszej parafii i naszych kościołów.
*Odwiedziny Duszpasterskie – Kolęda – odbędą się w Niemysłowicach od 6.01. do 19.01.2014. (12 dni).
Kolęda będzie się odbywać codziennie, od godz. 15.30 i w niedziele od g. 15.00 (w soboty Kolęda
nie odbywa się). Dokładny plan Kolędy podany jest w osobnym informatorze.
*Kolekta w niedzielę 5.01. przeznaczona jest na potrzeby Seminarium i diecezjalnych instytucji
a 6.01. na rzecz Misji św.
*Święto Objawienia Pańskiego jest tzw. świętem nakazanym, czyli istnieje obowiązek uczestnictwa w tym dniu
we Mszy św., podobnie jak w niedzielę.
„Wszystko może mi sprawiać radość, nawet wówczas gdy niczego nie posiadam. Patrząc na to, co mnie
otacza, nawet na drobne rzeczy i zwykłych ludzi – otrzymuję bardzo wiele. Jeśli umiem naprawdę patrzeć,
mogę odkryć tyle niespodzianek i tak wiele cudów na tym świecie. Czy potrafisz cieszyć się kwitnącym
kwiatem, pięknem przyrody lub uśmiechem, bawiącym się dzieckiem? Jeśli tak – jesteś bogatszy
i szczęśliwszy od milionera, który chociaż tyle posiada a jeszcze więcej może kupić, niczym nie cieszy się
naprawdę, gdyż bogactwo uczyniło go swoim niewolnikiem. Nie bogactwo czyni człowieka bogatym, lecz
radość. Szczęście nie przychodzi ani pocztowym przekazem ani bankowym czekiem. Kupić można rozrywkę
i organizację wolnego czasu. Nigdzie nie można sobie kupić spokojnego i zadowolonego serca, które
by „tchnęło” radość we wszystko, co posiadasz. Takiego serca kupić nie można! „Za pieniądze możesz nabyć
wszystko” – ogłasza dogmat reklamy. Owszem, możesz kupić piękny dom, ale nie kupisz za żadne skarby
ludzkiego ciepła i przychylnej życzliwości. Za pieniądze kupisz wygodne łóżko, ale nie kupisz spokojnego snu.
Za pieniądze kupisz sobie „chody”, natomiast nigdy przyjaźni, prawdziwej przyjaźni. Za pieniądze otwierają
się przed tobą wszystkie drzwi, tylko nie drzwi ludzkiego serca”.
Phil Bosmans – Być człowiekiem
Humor: Policjant zatrzymuje samochód i mówi szorstko do kierowcy: - No dmuchaj pan!
- Bardzo chętnie, panie władzo, a gdzie boli.

