
PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH - PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 6.10 – 13.10.2013. 

NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA – 6.10.2013  

7.00 Za ++ rodziców i braci Kroczaków, ++ z rodziny Kroczaków i Lechów, ++ rodziców 

Marszałków oraz ++ z rodziny Marszałków i Związków. 

9.00 W Czyżowicach: Za + Mikołaja Licznara. (po Mszy św. Różaniec) 

11.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Iwony i Bogusława Dancewiczów i ich dzieci.  

(Po Mszy św. Różaniec) 

Poniedziałek, 7 października – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 

18.00 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Za + Zdzisławę i Tadeusza Działoszyńskich, Grzegorza 
Świercz i ++ z rodziny Działoszyńskich. 

Wtorek, 8 października 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Za + Franciszkę, Józefa i Michała Kwiatków  

                                                      i Aleksandra Szewczuka 

Środa, 9 października – Wspomnienie św. Wincentego Kadłubka, biskupa 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Za + Halinę i Wiesława Piekarzów oraz ++ z rodziny    
                                                      Piekarzów i Dębickich.  

Czwartek, 10 października    

17.30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Janisz.  

Piątek, 11 października  

17.30 Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. Szkolna: Za + Bronisławę i Karola Pietruszczaków.  

Sobota, 12 października   

17.30 W Czyżowicach: Nabożeństwo Różańcowe (Msza św. w sobotę, 12.10. w Czyżowicach nie 

odbędzie się ze względu na Pielgrzymkę na Jasną Górę. Zamówiona intencja mszalna, za zgodą 

rodziny, została dołączona do intencji w niedzielę, 13.10., o g. 9.00). 

Niedziela XXVIII Zwykła, 13 października  

7.00 Za + Józefę i Stanisława Szewczuków. 

9.00 W Czyżowicach:  

1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jadwigi i Jana Szandurskich z okazji rocznicy ślubu. 

2. Za ++ rodziców Marię i Michała Licznarów oraz ++ Marię i Romana Prytysów. 

   (po Mszy św. Różaniec) 

11.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Michała i Jakuba z okazji urodzin i dla rodziców. 

(po Mszy św. Różaniec) 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 6.10. – 13.10.2013. 

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

*Zapraszam do udziału w październiku w nabożeństwach Różańcowych:  

  - w Niemysłowicach - od poniedziałku do soboty o g. 17.30, w niedzielę po Mszy św. o g. 11.00. 

  - w Czyżowicach - od poniedz. do piątku o g. 17.00, w sobotę o 17.30 i w niedzielę po Mszy św. o g. 9.00.   

*12 i 19 października odbędą się dwie Pielgrzymki autokarem na Jasną Górę. 12.10. i 19.10. wyjazd  
  o g. 7.00 (w obu terminach zbiórka przed kościołem w Niemysłowicach oraz na przystanku autobusowym  
  w Czyżowicach – autokar podjedzie do obu miejscowości), powrót około godz. 19.00. Koszt 40 zł. 
  Obie listy chętnych do udziału w pielgrzymce są już zapełnione, można jednak zapisać się na listę  
  dodatkową, w razie gdyby ktoś zrezygnował z pielgrzymki. Proszę o potwierdzenie chęci wyjazdu  
  na tydzień przed pielgrzymką. 
*W piątek zapraszam wszystkie dzieci i młodzież o godz. 18.00 na Mszę św. Szkolną. Przewidziane  
  są ciekawe niespodzianki i konkurs religijny z atrakcyjnymi nagrodami. Po Mszy św. krótkie spotkanie  
  organizacyjne z dziećmi 1-komunijnymi i ich rodzicami na temat strojów 1-komunijnych. 
*Przy wyjściu z kościoła podane są terminy Nauk Przedmałżeńskich w parafii św. Michała w Prudniku. 
*Poczta elektroniczna parafii (e-mail): parafianiemyslowice@op.pl., tel.: 601 861 252; 77 436 55 19. 
*Pomódlmy się za zmarłych parafian. Wieczny odpoczynek… 
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