
 

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH - PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 10.08. – 17.08.2014. 

NIEDZIELA XIX Zwykła, 10 sierpnia 

7.30 Za ++ rodziców Bronisława i Rozalię Zarosińskich i rodziców z obu stron. 

9.30 W Czyżowicach: W Czyżowicach: O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Prytysów. 

Po Mszy św.: Błogosławieństwo kierowców oraz ich pojazdów  

                        ku czci św. Krzysztofa. 

11.00 - O bł. Boże dla dzieci i wnuków z rodziny Marszałków. 

- O zdrowie i bł. Boże dla dzieci, wnuków i prawnuków. 

Po Mszy św.: Błogosławieństwo kierowców oraz ich pojazdów  

                         ku czci św. Krzysztofa. 

Poniedziałek,  11 sierpnia – Wspomnienie św. Klary, dziewicy. 

18.00 Za + Bronisławę Wiśniewską, Kajetana Wiśniewskiego, Waleriana Sułkowskiego oraz Zbigniewa 
Pawlaka. 

Wtorek, 12 sierpnia 

8.00 O bł. Boże w rodzinie. 

Środa, 13 sierpnia 

18.00 Za + Jana Ligaja w 3. r. śm. 

Czwartek, 14 sierpnia – Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika. 

18.00 Za + Ingeborg Oparę w 5. r. śm. i + ks. Piotra Oparę. 

Piątek, 15 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. 

                                    /w czasie każdej Mszy św. – błogosławieństwo ziół i kwiatów/. 

 

7.30 Za + Sylwię Dwojak w 1. r. śm. 

9.30 W Czyżowicach: - Za + Michała i Annę Koszelów i + Władysława Lenickiego. 
                        - Za ++ z rodziny Grzechników i Rudolfów. 
                        - O bł. Boże dla Szafarzy Komunii św. z Czyżowic. 

11.00 O zdrowie i bł. Boże dla Stefanii Biszkowieckiej z okazji 90. r. urodzin. 

Sobota, 16 sierpnia    

18.00 W Czyżowicach: Za + Kamila Dancewicza, Emilię Szczepan i Stanisława Wójcika.    

NIEDZIELA XX Zwykła, 17 sierpnia – Uroczystość św. Jacka, kapłana,  

                                                                głównego Patrona Metropolii Górnośląskiej.  

7.30 O bł. Boże dla wnuków: Stanisława, Karoliny, Malwiny oraz ich rodziców. 

9.30 W Czyżowicach: O bł. Boże w rodzinie Jaworków.  

11.00 Za + mamę Teresę i dziadków Mikołaja i Romana. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 10.08. – 17.08.2014. 
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy, prace i ofiary na rzecz naszych kościołów i naszej parafii. 

*Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę odbędzie się w tym roku w dniach od 17 do 23  
  sierpnia. W zakrystii lub kancelarii parafialnej i pod nr tel. 601 861 252 (ks. proboszcz) można  
  otrzymać bliższe informacje na temat pielgrzymki. Z Prudnika Pielgrzymka wyrusza w niedzielę,  
  17 sierpnia po Mszy św. o g. 11.30 sprzed kościoła św. Michała Archanioła. Zapisy na Pielgrzymkę  
  w kancelarii parafialnej przy kościele św. Michała Archanioła w Prudniku. Więcej szczegółów na temat   
  Pielgrzymki znajduje się w osobnym informatorze, przy wyjściu z naszego kościoła. 

*W dzisiejszą niedzielę, 10.08., po Mszach św.: w Czyżowicach o g. 9.30, i w Niemysłowicach  
   o g. 11.00 odbędzie się Błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów ku czci św.  Krzysztofa.  
   Zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji pomocy misjonarzom – „Krzyś”.  
   Składając ofiarę – 1 grosz za jeden szczęśliwie przejechany kilometr, przyczyniamy się do zakupu  
   środków transportu dla misjonarzy.  
*15 sierpnia, w piątek przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to tzw.   
   święto nakazane, czyli w tym dniu każdy katolik jest zobowiązany do uczestnictwa we Mszy św.,   
   podobnie jak w niedzielę. W czasie każdej Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo ziół i kwiatów. 
*W naszej narodowej tradycji sierpień jest miesiącem trzeźwości. Przez wstrzemięźliwość  
   od spożywania alkoholu chcemy dołączyć się do modlitwy o uwolnienie z nałogu wielu osób. 



 


