PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH - PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 16.02. – 23.02.2014.

Niedziela VI Zwykła, 16 lutego
7.30
Za + Antoninę i Władysława Borkowskich, Julię i Andrzeja Siergiejów oraz Stanisławę Pęgiel.
9.30
W Czyżowicach: O zdrowie i bł. Boże dla Wspólnoty Róży Różańcowej
„Matki Bożej z Lourdes” – Karoliny Licznar.
O zdrowie i bł. Boże dla Stanisławy Jarosławskiej w 80. r. urodzin.
11.00
O zdrowie i bł. Boże dla Ireny i Krzysztofa Karpińskich z okazji 35 r. ślubu oraz o opiekę Bożą
nad rodziną.
Poniedziałek, 17 lutego
17.00
Za + Waleriana Sułkowskiego i jego rodziców.
Wtorek, 18 lutego
8.00
Za Parafian.
Środa, 19 lutego
17.00
Za + Marię Trojniak.
Czwartek, 20 lutego
17.00
Za ++ kolonistów wywiezionych na ziemię syberyjską.
Piątek, 21 lutego
17.00
O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Zofii i Przemysława Kmuków w 10. r. ślubu oraz o opiekę Bożą
nad ich dziećmi.
Sobota, 22 lutego – Święto Katedry św. Piotra, Apostoła.
17.00
W Czyżowicach: Za + Antoniego Jarosławskiego w 4. r. śm. i ++ rodziców z obu stron.
Niedziela VII Zwykła, 23 lutego
7.30
O bł. Boże dla Marioli i Wiesława Gaworów z okazji 20. r. ślubu.
9.30
W Czyżowicach: Za + Wandę Kogut.
Za + Krzysztofa Antoniaka w 1. r. śm.
Za + Stanisława Piotrowskiego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 16.02. – 23.02.2014.
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy prace i ofiary na rzecz naszej parafii i naszych kościołów.
*Zachęcam do comiesięcznej Spowiedzi św. Okazja do Spowiedzi św. - przed każdą Mszą św.
i na życzenie również po Mszy św., po zgłoszeniu w zakrystii.
*Kancelaria Parafialna czynna jest w tygodniu po każdej Mszy św. a w sprawach nagłych np. pogrzeb
– o każdej porze ( tel.: 601 861 252; 77 436 55 19). Można też kontaktować się z ks. proboszczem
poprzez pocztę elektroniczną (e-mail): parafianiemyslowice@op.pl.
*Ogłoszenia parafialne zamieszczane są również na stronie internetowej: www.niemyslowice.pl
*W zakrystii jest do nabycia „Gość Niedzielny”.
*Pomódlmy się za zmarłych parafian. Wieczny odpoczynek…
Cierpliwość jest towarzyszką mądrości

św. Augustyn

Humor: Ledwie trzymający się na nogach pijak spotyka na ulicy policjanta. - Panie władza,
czy byłby pan uprzejmy policzyć guzy na moim czole. Policjant liczy i odpowiada:
– Ma pan trzy guzy. – No to jeszcze tylko dwie latarnie i będę w domu.

