
 

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH - PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 17.08. – 24.08.2014. 

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. 

Poniedziałek,  18 sierpnia 

18.00 O zdrowie o bł. Boże dla dzieci, wnuków i prawnuków. 

Wtorek, 19 sierpnia 

8.00 Za ++ z rodziny Bogdanowskich i Schirmeisenów oraz + Jana Kaszoid i Kornelię Zdanowicz. 

Środa, 20 sierpnia – Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła. 

18.00 Za + Marię Trojniak w 1. r. śm. 

Czwartek, 21 sierpnia – Wspomnienie św. Piusa X Papieża. 

18.00 O zdrowie i bł. Boże dla Wandy Czerniawskiej z okazji 95. r. urodzin, dla Doroty Chrzanowicz  
z okazji 50 r. urodzin a także dla córek Magdaleny i Bernadetty, ich mężów oraz wnuczek 
Gabrieli i Kingi. 

Piątek, 22 sierpnia – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej.  

18.00 Za ++ z rodziny Dalachów i Łacinów. 

Sobota, 23 sierpnia    

14.00 Sakrament Małżeństwa: Niedźwiecka Magdalena i Dobrzyniecki Tomasz. 

14.00 W Czyżowicach: Sakrament Małżeństwa: Jowita Korkowska i Dawid Furman. 

18.00 W Czyżowicach: O zdrowie i bł. Boże dla Justyny Boskiej z okazji 18. r. urodzin. 

/Po Mszy św. Sakrament Chrztu św. otrzyma Lena Monika Filipiak/. 

NIEDZIELA XXI Zwykła, 24 sierpnia  

7.30 Za + Andrzeja Górawskiego w 2. r. śm. oraz za + Stanisława i Mieczysława. 

9.30 W Czyżowicach: Za + rodziców, Karolinę Berbeć w 10. r. śm., Józefa Berbecia  

                        oraz ++ z pokrewieństwa.  

11.00 Za ++ rodziców Janinę i Stanisława Boskich w rocznicę śm. 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 17.08. – 24.08.2014. 

 

*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy, prace i ofiary na rzecz naszych kościołów i naszej parafii. 

*Dziś, jutro i we wtorek (17, 18 i 19.08.) z różnych miejscowości naszej diecezji wyruszają strumienie  

  38. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę. Z Prudnika Pielgrzymka wyrusza w niedzielę,  

  17 sierpnia po Mszy św. o g. 11.30 sprzed kościoła św. Michała Archanioła. W Roku Rodziny pielgrzymka  

  jest okazją do refleksji nad pięknem i duchowym bogactwem życia rodzinnego. Jej motto brzmi: „Głosić   

  radość Ewangelii w rodzinie”. Wszystkich parafian pozostających w tych dniach w swoich domach,  

  czasem przykutych do łoża boleści, pozostających w swoich miejscach pracy i przy swoich obowiązkach  

  zapraszamy do duchowego pielgrzymowania i korzystania z duchowych owoców pielgrzymki poprzez  

  dołączenie do niej swojego trudu, cierpienia i modlitwy. Ponadto zapraszamy do udziału wraz  

  z pielgrzymami we Mszy św. i koncercie dziękczynnym za dar kanonizacji Jana Pawła II, które odbędą  

  się we wtorek 19 sierpnia o godz. 16.00 na Górze św. Anny. Więcej szczegółów na temat   

  Pielgrzymki znajduje się w osobnym informatorze, przy wyjściu z naszego kościoła. 

 

Niech twoja mowa będzie zawsze przepełniona łagodnością. – św. Jan Bosko 

 

Humor: Matka karmi najmłodszego Jasia. I jak co dzień powtarza się ta sama ceremonia: - A teraz  

jeszcze jedną łyżeczkę za tatusia, jedną za babcię, jedną za dziadka, jedną za ciocię… W pewnym  

momencie mały nie wytrzymał: - Mamo! – wrzasnął. – Czy wy wszyscy nie możecie najeść się sami?! 



 


