
 

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH - PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 7.09. – 14.09.2014. 

NIEDZIELA XXIII Zwykła, 7 września – UROCZYSTOŚĆ DOŻYNKOWA W NIEMYSŁOWICACH   

7.30 O bł. Boże dla Magdaleny i Mateusza Pałysów z okazji 1. r. ślubu. 

9.30 W Czyżowicach: Za + Wawrzyńca Licznara w 15. r. śm. 

/w czasie Mszy św. poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych uczniów z I klasy/ 

11.30 Msza św. Dożynkowa: Z podziękowaniem Bogu za dary ziemi,  

z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rolników i mieszkańców Niemysłowic. 

/w czasie Mszy św. poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych uczniów z I klasy/ 

Poniedziałek,  8 września – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

18.00 Za ++ z rodziny Wróblewskich i Sikorów. 

Wtorek, 9 września 

8.00 Za ++ rodziców Wiktorię i Stanisława Koryznów oraz Marię i Władysława Kamińskich. 

Środa, 10 września 

18.00 Za + Stanisława Dancewicza w 8. r. śm. 

Czwartek, 11 września 

18.00 - O bł. Boże dla Agaty i Adama Kogutów z okazji 5. r. ślubu. 
- Za + Michała Biszkowieckiego, Walerię Biszkowiecką w 25. r. śm. oraz w intencji ich rodziny. 

Piątek, 12 września  

18.00 Msza św. Szkolna: O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Janiszów i Tabaczkowskich. 

Sobota, 13 września – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła.    

18.00 W Czyżowicach: - O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Piotra, Anny i Marcina Motłochów.   

                        - O bł. Boże dla rocznego Dziecka Jakuba Zebzdy  

                           oraz jego rodziców i chrzestnych 

NIEDZIELA XXIV Zwykła, 14 września – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO.   

7.30 O bł. Boże dla Violetty i Krzysztofa oraz Agaty i Franciszka w rocznicę ich ślubu. 

9.30 W Czyżowicach: O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Doroty i Wiesława Zebzdów. 

11.00 Za ++ rodziców i braci z rodziny Englotów. 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 7.09. – 14.09.2014. 

 

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

*13 i 27 września 2014 r. (sobota) odbędą się autokarowe Pielgrzymki do Sanktuarium   
  Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Planujemy również zwiedzanie  
  Wawelu, na ile czas pozwoli. Wyjazd odbędzie się o g. 6.00 i powrót około godz. 22.00. Koszt 50 zł.  
  (zbiórka przed kościołem w Niemysłowicach oraz na przystanku autobusowym w Czyżowicach – autokar   
  podjedzie do obu miejscowości). Proszę  potwierdzenie udziału w pielgrzymce na tydzień przed wyjazdem.  

*W piątek zapraszam dzieci i młodzież na Mszę w Szkolną o g. 18.00.  
*Kancelaria Parafialna czynna jest w dni powszednie, po każdej Mszy św. W innym czasie można  
  kontaktować się telefonicznie: tel.: 601 861 252; (77 436 55 19). 
*Poczta elektroniczna parafii: parafianiemyslowice@op.pl., strona internetowa: www.niemyslowice.pl 

*Przy wyjściu z kościoła znajduje się informator z terminami Nauk Przedmałżeńskich w Parafii św. Michała  

  Archanioła w Prudniku. 

*31.08. odeszła do Pana śp. Maria Wójcik (92 l.), zam. w Czyżowicach. Wieczny Odpoczynek… 

W niebezpieczeństwach i w smutkach, i wątpliwościach  

myśl o Matce Bożej, wzywaj Ją.  św. Bernard z Clairvaux 

 

Humor: W przestworzach spotyka się w locie mały wróbelek z orłem. Wróbelek pyta: - Co ty jesteś za ptak. 

Na to orzeł: - Jestem orłem, królem wszystkich ptaków,  a ty,  kto ty jesteś w ogóle, taki mały. Wróbelek 

odpowiada: - Ja też jestem orłem, tylko w dzieciństwie dużo chorowałem. 
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