PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH - PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 23.02. – 2.03.2014.

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 w 8. r. śm.
Za + Krzysztofa Antoniaka w 1. r. śm.
11.00
Za + Stanisława Piotrowskiego.
Poniedziałek, 24 lutego
17.00
Za + Antoniego i Annę Sucheckich oraz ++ z rodzeństwa.
Wtorek, 25 lutego
8.00
Za Parafian.
Środa, 26 lutego
17.00
O bł. Boże z okazji urodzin.
Czwartek, 27 lutego
17.00
O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Zarębów.
Piątek, 28 lutego – Dzień Modlitwy i Postu w intencji Ukrainy.
17.00
O bł. Boże dla Agnieszki i Dariusza Kuliszczaków oraz dla dzieci Igora, Michała i Karoliny
z okazji 3. r. urodzin.
1 Sobota Miesiąca, 1 marca
17.00
W Czyżowicach: O bł. Boże dla Henryki i Jana Furmanów z okazji 35 r. ślubu.
O bł. Boże dla Grażyny i Jana Koszelów z okazji 30 r. ślubu.
Niedziela VIII Zwykła, 2 marca
7.30
Za + Stanisława Dobrzynieckiego w 12. r. śm. oraz ++ z rodziny Dobrzynieckich,
Zajączkowskich i Kurylaków.
9.30
W Czyżowicach: Za + Teklę i Kazimierza Niedźwieckich.
11.00
1. O bł. Boże dla Jadwigi i Franciszka Feydychów z okazji 30 r. ślubu.
2. Za + Antoninę i Władysława Borejko i ++ dziadków z obu stron (odprawi ks. Gość).
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 23.02. – 2.03.2014.
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy prace i ofiary na rzecz naszej parafii i naszych kościołów.
*W dniu dzisiejszym przedstawiciele Rady Duszpasterskiej po Mszach św. będą zbierali ofiary na potrzeby
kościoła w Niemysłowicach. Za składane ofiary serdeczne Bóg zapłać.
*W sobotę, 1 marca odbędzie się Odwiedzanie chorych i starszych Parafian od g. 9.00
w Niemysłowicach i od g. 10.00 w Czyżowicach. Chorych proszę zgłaszać w zakrystii, kancelarii lub
telefonicznie do czwartku (jeśli ktoś jest zgłoszony na stałe, nie trzeba dokonywać zgłoszenia).
*Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w tym roku od 13 do 16 marca. Przeprowadzi je
Ojciec Wit Bołd, gwardian czyli przełożony z klasztoru Ojców franciszkanów w Prudniku – Lesie.
W przyszłą niedzielę będzie podany plan Rekolekcji.
*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”.
Kto się długo nie trudzi, ten nie zdobywa wiedzy (przysłowie arabskie).
Humor: Pan Kowalski poszedł sobie kupić spodnie. – Te spodnie leżą na panu doskonale!
– zachwala sprzedawca trzecią parę, którą przymierza klient. – To prawda – odpowiada
nieśmiało pan Kowalski – ale cisną mnie trochę pod pachami.

