
PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH      
 /FILIA W CZYŻOWICACH PW. 

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/ 

e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl 
tel.: 601-861-252 

10.04. – 24.04.2016 r. 

 

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie 

wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do 

jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po 

prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie 

mogli jej wyciągnąć… A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich 

ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które 

teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną 

wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech… Rzekł do nich Jezus: 

«Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: 

«Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb  

i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom  

od chwili, gdy zmartwychwstał. 

mailto:parafianiemyslowice@op.pl


PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

10.04. – 24.04.2016. 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 10 KWIETNIA 

7.30 Za + Antoninę, Władysława i Mieczysława Borkowskich,  
Julię i Andrzeja Siergiejów oraz + Stanisławę Pęgiel. 

9.30 W Czyżowicach: Za + Arkadiusza Jóźbę w 1. r. śm. 
                      Za + Parascewię Licznar w 3. r. śm.  
                      oraz + Stanisława, Wiesława i Agnieszkę Licznarów  

11.00 O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Stockich. 

Poniedziałek, 11 kwietnia 

18.00 Za + Zofię Zielińską w 3. r. śm., męża Józefa i córkę Genowefę. 

Wtorek, 12 kwietnia 

18.00 Za + Annę i Jana Konował. 
(We wtorek, 12 kwietnia, Msza św. odbędzie się wyjątkowo o godz. 18.00). 

Środa, 13 kwietnia 

18.00 Za + Józefa Sucheckiego w r. śm. 

Czwartek, 14 kwietnia 

18.00 Za + Franciszka, Marię, Zbigniewa i Krzysztofa Karmelitów. 

Piątek, 15 kwietnia 

18.00 Msza św. Szkolna: Za + Stanisławę i Mariana Boskich  
                              oraz Adolfa i Julię Dancewiczów.  

Sobota, 16 kwietnia                     

18.00 W Czyżowicach: Za + Henryka Berentowicza  
                        oraz Marię i Jana Zebzda.  

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 17 kwietnia- Rozpoczęcie 
Tygodnia Modlitw o Powołania do Służby w Kościele. 

7.30 Za ++ Stafanię i Jana Karmelita oraz ++ z rodziny. 

9.30 W Czyżowicach: Za ++ rodziców Karolinę i Józefa Berbeciów, Annę 
i Piotra Szandurskich oraz ++ z pokrewieństwa. 
Za ++ rodziców: Józefę i Stanisława, i ks. Marcina Szewczuków 
oraz Karolinę, Józefa i Jana Chmarnych.  

11.00 O zdrowie i bł. Boże dla Jadwigi i Jana Kosińskich z okazji  
50. r. ślubu oraz o opiekę Bożą nad dziećmi i wnukami. 

Poniedziałek, 18 kwietnia. 

18.00 O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Różańskich  
oraz dla dzieci i wnuków. 

Wtorek, 19 kwietnia 

8.00 Za + Antoninę, Jana i Jerzego Schirmeisen oraz Jana Kaszoid. 



Środa, 20 kwietnia 

18.00 O bł. Boże dla Doroty i Jacka Szkolików z okazji 25. r. ślubu  
oraz o opiekę Bożą nad dziećmi. 

Czwartek, 21 kwietnia 

18.00 Za + Katarzynę i Antoniego Rozowskich. 

Piątek, 22 kwietnia 

18.00 Msza św. Szkolna: O bł. Boże dla maturzystów z Niemysłowic:   
                              Angeliki Pałygi i Piotra Dendewicza.  

Sobota, 23 kwietnia – Uroczystość św. Wojciecha, biskupa  
                                       i męczennika, głównego Patrona Polski. 

18.00 W Czyżowicach: O bł. Boże w rodzinie Gawron.  
V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 24 kwietnia 

7.30 O bł. Boże dla Czesławy i Kazimierza Szafrańskich  
z okazji 45. r. ślubu oraz o opiekę Bożą nad dziećmi i wnukami. 

9.30 W Czyżowicach: Za + Władysława Niedźwieckiego w 3. r. śm.,  
                      ++ rodziców Katarzynę i Władysława Adamczuków      
                      oraz ++ teściów Teklę i Kazimierza Niedźwieckich.  

11.00 Za + Jana Frydryka w 1. r. śm. oraz + ks. Marcina Szewczuka. 
O bł. Boże dla Agaty Horbowy oraz jej rodziców i chrzestnych. 
/po Mszy św. Agata Horbowy otrzyma Sakrament Chrztu św. /. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 10.04. – 24.04.2016. 
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy, prace i ofiary na rzecz naszej  
  parafii i naszych kościołów. 
*W poniedziałek, 11 kwietnia, po Mszy św. (ok. g. 18.40) odbędzie się  
   Spotkanie z dziećmi 1-komunjinymi. 
*Spotkania z kandydatami do Sakramentu Bierzmowania: 
  w Niemysłowicach – w piątek, 15.04. o godz. 18.45 (po Mszy św.), 
  w Czyżowicach – w sobotę, 16.04., o g. 18.50 (po Mszy św.). 
*W środę, 20 kwietnia, od godz. 12.00 do 15.00 odbędzie się  
  zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:  
  - w Niemysłowicach - na placu przy kościele, przy murze wokół kościoła,  
    obok furtki prowadzącej na plebanię; 
  - w Czyżowicach - obok Domu Kultury.  
  Zbiórkę przeprowadza firma Green Office Ecologic, działająca wspólnie  
  z Międzynarodową Fundacją „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Oddając   
  zużyty sprzęt, dokładamy swoją cegiełkę do wielkiej akcji niesienia  
  pomocy ludziom, będącym w potrzebie na całym świecie. Przy wyjściu  
  z kościoła znajdują się foldery informujące o akcji.    

*Zapowiedzi Przedślubne: Ewelina Skowrońska, rod. Bień, zam.  
  w Niemysłowicach i Krzysztof Skowroński, zam. w Prudniku, zap. I i II.     



*W niedzielę (24.04.) przedstawiciele Rady Duszpasterskiej będą  
  zbierać ofiary na potrzeby kościoła w Niemysłowicach. Za składane ofiary  
  serdeczne Bóg zapłać.  
Najbliższe ważne daty w 2016 roku: 
Sakrament Bierzmowania: w Prudniku, w parafii Miłosierdzia Bożego  
28 kwietnia, czwartek , godz. 18.30.  
1 Komunia św. w Niemysłowicach – 1 maja, niedziela, godz. 11.30 
Rocznica 1 Komunii św.: 22 maja, niedziela:- Czyżowice – g. 9.30  
                                                       - Niemysłowice – g. 11.30 
Uroczystości Odpustowe: 
Czyżowice, ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa:  
5 czerwca, niedziela, godz. 11.00 
Odpust Parafialny w Niemysłowicach, ku czci św. Anny:  
7 sierpnia, niedziela, godz. 11.30, przy udziale księży z dekanatu „Prudnik” 
(Uwaga: nastąpiła zmiana terminu Odpustu Parafialnego, z 31 lipca na  
7 sierpnia, ze względu na Światowe Dni Młodzieży i obecność w Krakowie, 
31 lipca, Ojca św. Franciszka). 
*21 i 28 maja 2016 r. (sobota) odbędzie się autokarowa Pielgrzymka do  
  pięknego Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii  
  Zebrzydowskiej  oraz pięknego i malowniczo usytuowanego na szlaku  
  Orlich Gniazd Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej. 
  Wyjazd o g. 6.00, powrót około g. 21.00. Koszt 60 zł.  
  Listy chętnych do udziału w pielgrzymce są już zapełnione ale można  
  zapisywać się na listę dodatkową, na wypadek, gdyby ktoś, z ważnych   
  przyczyn zrezygnował z wyjazdu. Zapisy po Mszach św. lub telefonicznie  
  (tel. 601 861 252). Bardzo proszę o potwierdzenie udziału w Pielgrzymce,  
  najpóźniej tydzień przed wyjazdem. 
*W dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku w Krakowie odbędą się Światowe  
  Dni Młodzieży, na które przyjedzie Ojciec św. Franciszek. Z naszego  
  dekanatu będzie organizowana Pielgrzymka -  wyjazd grupowy   
  młodzieży:  
  - wersja 3-dniowa (29-31.07., koszt około 200 zł.)  
  - wersja 6-dniowa (26-31.07., koszt około 700 zł.).  
  Obie wersje zawierają w sobie koszty dojazdu, noclegi, wyżywienie i inne  
  koszty pielgrzymki. Szczegółowe informacje i zapisy  
  pod nr tel.: 601 861 252 (ks. proboszcz). Informacje na temat ŚDM  
  można też znaleźć na stronie internetowej: www.botafe.pl  
  lub   kontaktować się pocztą elektroniczną (e-mail: biuro@botafe.pl). 
 *Odeszła do Pana Helena Lisowska (lat 72), zam. w Niemysłowicach. 
   Wieczny odpoczynek… 
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