PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH - PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 14.12. – 21.12.2014.
NIEDZIELA III Adwentu, 14 grudnia - Gaudete

7.30
9.30

Za + Annę i Marcina Kaspryków i ++ z rodziny.
W Czyżowicach: Za ++ rodziców Marię i Romana Prytysów i ++ z pokrewieństwa.
Za + Jana Zapotocznego w 5. r. śm., + żonę Marię, brata Józefa
i ++ dziadków z obu stron
11.00
Za ++ rodziców Janinę i Stanisława Boskich w r. śm.
Poniedziałek, 15 grudnia
17.00
Msza św. Roratnia: Za + Michała Dendewicza.
Wtorek, 16 grudnia
8.00
Za + Jana Chilińskiego.
Środa, 17 grudnia
17.00
Msza św. Roratnia: Za + Rozalię i Kajetana Biszkowieckich oraz ++ z rodziny Biszkowieckich.
Czwartek, 18 grudnia
16.30
Za + Michalinę Rolę.
18.00
W Czyżowicach: Msza św. Roratnia: Za + Kazimierę Szymoniak w 20. r. śm.
Piątek, 19 grudnia
17.00
Msza św. Roratnia: Za + Michała, Stanisława, Marię, Jana i Felicję Dendewiczów.
Sobota, 20 grudnia
17.00
W Czyżowicach: Msza św. Roratnia: Za + Stanisławę, Marię i Pawła Sztonyków.
NIEDZIELA IV Adwentu, 21 grudnia
7.30
Za + Alicję Żuberek i Stanisława Wrońskiego.
9.30
W Czyżowicach: Za ++ rodziców Katarzynę i Alojzego Herbowskich.
Za + Marię Galik w 1. r. śm.
11.00
Za + Bolesława Wolan i ++ rodziców.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą nad rodziną.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 14.12. – 21.12.2014.
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy, prace i ofiary na rzecz naszych kościołów i naszej parafii.
*20 grudnia (w sobotę), odbędą się przedświąteczne Odwiedziny Chorych:
w Niemysłowicach od g. 9.30, w Czyżowicach od g. 10.00.
*Serdecznie zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci do licznego udziału we Mszach św. Roratnich
w najbliższym tygodniu: w poniedziałek, środę i piątek o g. 17.00 - w Niemysłowicach
a w Czyżowicach: w czwartek o g. 18.00 i sobotę o g. 17.00. Ze względu na Mszę św. Roratnią
w Czyżowicach, Msza św. w najbliższy czwartek w Niemysłowicach odbędzie się o g. 16.30.
*W zakrystii są do nabycia opłatki świąteczne oraz świece wigilijne.
*Spowiedź św. przedświąteczna: Niemysłowice: od poniedziałku do piątku (15.12. – 19.12.)
przed i po Mszy św., (w piątek, 19.12. - pół godziny przed Mszą św.),
w niedzielę (21.12.), poniedziałek (22.12.) i wtorek (23.12.) przed i po Mszy św.
Czyżowice: w czwartek (19.12.) przed i po Mszy św., w sobotę (21.12.) – od godz. 16.30 do 17.00
i po Mszy św., w niedzielę (22.12.) przed i po Mszy św.
*Prosimy o pomoc przy ustawianiu w kościele dekoracji na Boże Narodzenie (stajenki betlejemskiej):
w sobotę (20.12.), od godz. 10.00, w Niemysłowicach i Czyżowicach.
*Odwiedziny Duszpasterskie – Kolęda – odbędą się w Czyżowicach w dniach:
od 29.12.2014. do 5.01.2015. (5 dni) a następnie w Niemysłowicach od 6.01. do 19.01.2015. (12 dni).
Kolęda będzie się rozpoczynać o godz. 15.30 ( w soboty oraz 31.12.2014 i 1.01.2015. Kolędy nie będzie).
W najbliższym czasie będzie podany dokładny plan Kolędy.
Dobry nastrój jest jak słoneczny dzień: promieniuje wokoło. – Washington Irving
Humor: - No i co z moim autem? – pyta się szefa zakładu naprawczego właściciel samochodu.
– Powiem panu szczerze. Gdyby to był koń, to kazałbym go zastrzelić.

