
PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH - PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 24.11 – 1.12.2013. 

NIEDZIELA XXXIV ZWYKŁA – 24.11.2013. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,  

                                                                            KRÓLA WSZECHŚWIATA. 

7.30 Za + Zofię i Władysława Jankowskich. 

9.30 W Czyżowicach: Za + Czesława Boskiego w 3. r. śm. oraz + Teofilę Boską. 

11.00 Za ++ rodziców Czesława i Teofilę Boskich. 

Poniedziałek, 25 listopada 

17.00 Za ++ księży i siostry zakonne z rodziny: ks. Dionizego Barana, ks. Wojciecha Kranowskiego, 
ks. Sylwestra Szpetnara, ks. Jana Świeżowskiego, ks. Józefa Janeckiego, ks. Jana Jasińskiego, 
ks. Eugeniusza Krzyżaka oraz Siostrę Jadwigę Szpetnar. 

Wtorek, 26 listopada 

17.00 Za + Michała i Annę Chmielowskich. 

Środa, 27 listopada  

17.00 Za + Teodorę, Rozalię i Antoniego Licznarów. 

Czwartek, 28 listopada 

17.00 Za + Weronikę , Józefa, Antoniego i Stanisława Komidzierskich. 

Piątek, 29 listopada  

17.00 Msza św. Szkolna: Za + Franciszka Mandziejewicza w 1. r. śm., syna Kazimierza i rodziców. 

Sobota, 30 listopada   

17.00 W Czyżowicach: Za + Jana i Marię Zebzdów.  

Niedziela I Adwentu, 1.12.2013.  

7.30 Za ++ z rodzin Kosińskich i Szczepańskich. 

9.30 W Czyżowicach: Za + Mikołaja Licznara.  

11.00 Za + męża Antoniego Kamińskiego i ++ rodziców z obu stron. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 24.11. – 1.12.2013. 
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy prace i ofiary na rzecz naszej parafii i naszych kościołów.  

  Bóg zapłać za ofiary złożone przed tygodniem na rzecz pomocy dla chrześcijan prześladowanych  

  w różnych krajach świata. 

*W piątek o g. 17.00  - Msza św. Szkolna w Niemysłowicach. Zapraszamy dzieci i młodzież.  
*W przyszłą niedzielę będą do nabycia w zakrystii lampiony adwentowe, do udziału we Mszach św. Roratnich. 
*W przyszłą niedzielę (1.12.) przedstawiciele Rady Duszpasterskiej po Mszach św. będą zbierali  

   ofiary na potrzeby kościoła w Niemysłowicach.  

*Poczta elektroniczna parafii (e-mail): parafianiemyslowice@op.pl., tel.: 601 861 252; 77 436 55 19. 
*Od 17 listopada można zamawiać intencje mszalne na rok 2014. 
*Uwaga: od 17 listopada Msze św. w niedziele odbywają się:  
   o g. 7.30 i 11.00 w Niemysłowicach oraz o g. 9.30 w Czyżowicach. 
*W dniach 29 listopada do 1 grudnia w Ośrodku „Rybak” w Głębinowie zostaną zorganizowane przez   
  Wspólnotę Trudnych Małżeństw „Sychar” rekolekcje dla małżeństw w kryzysie (będących jeszcze ze sobą   
  razem jak również dla tych małżonków, którzy pozostali sami a chcą wytrwać w wierności przysiędze   
  małżeńskiej). Szczegółowe informacje na stronie: http://opole-jacka.sychar.org 
*Od 28.12.2013. do 1.01.2014. odbędzie się w Strasburgu Europejskie Spotkanie Młodych w duchu  
  Taize. Koszt Wyjazdu 350 zł + 55 euro. Bliższe informacje można znaleźć na stronach internetowych:   
  www.mlodzież.opole.pl lub www.swjacek.eu albo kontaktując się z ks. proboszczem. 
*W zakrystii jest do nabycia „Gość Niedzielny”. 
*Pomódlmy się za zmarłych parafian. Wieczny odpoczynek… 

 

Kto nie ma czasu, jest biedniejszy niż żebrak – przysłowie nepalskie. 

Humor: W czasie przechodzenia przez skrzyżowanie kobieta zostaje potrącona przez rowerzystę.  

Zaczyna mu złorzeczyć a ten mówi: - Czego pani tak krzyczy? Bogu pani powinna lepiej 

podziękować. Szczęściara jedna. – Dlaczego szczęściara? – pyta kobieta.  

Rowerzysta odpowiada – Dzisiaj mam wolny dzień, a normalnie to po tej trasie jeżdżę autobusem. 
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