
PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH - PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 1.12 – 8.12.2013. 

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. 

Poniedziałek, 2 grudnia 

17.00 Msza św. Roratnia: O bł. Boże dla rocznego dziecka – Natalii Sułkowskiej oraz jej rodziców  
                                i chrzestnych a także o zdrowie i bł. Boże dla Aleksandry. 

Wtorek, 3 grudnia – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. 

8.00 Za + Sylwię Dwojak oraz ++ rodziców i brata. 

Środa, 4 grudnia  

17.00 Msza św. Roratnia: Za ++ z rodziny Taratutów, Gomółków i Koniorów, + ks. Piotra,  
                                ks. Wenancjusza, ks. Pawła oraz ++ bliskich i sąsiadów. 

Czwartek, 5 grudnia 

16.30 Za + Władysława i Zofię Łacinów oraz ++ dziadków z obu stron. 

18.00 W Czyżowicach: Msza św. Roratnia: Za + Zofię Puzio w rocznicę śmierci. 

Piątek, 6 grudnia – Wspomnienie św. Mikołaja , biskupa.  

17.00 Msza św. Roratnia: O zdrowie i bł. Boże dla Kacpra z okazji urodzin. 

Sobota, 7 grudnia – Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.   

17.00 W Czyżowicach: Msza św. Roratnia:Za + Kazimierza, Marię, Franciszkę i Ryszarda Motłochów 

Niedziela II Adwentu - 8.12.2013. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.  

7.30 O zdrowie i bł. Boże dla Karoliny Grzegockiej z okazji 3. r. urodzin. 

9.30 W Czyżowicach: O zdrowie i bł. Boże w rodzinie Barbary i Jarosława Licznarów. 

11.00 Za ++ rodziców Anielę i Józefa oraz + brata Stanisława Jędrzejaków. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 1.12. – 8.12.2013. 
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy prace i ofiary na rzecz naszej parafii i naszych kościołów.  

*Serdecznie zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci do licznego udziału we Mszach św. Roratnich:  

  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 Msze św. Roratnie w Czyżowicach,, Msza św.  

  w czwartki w Niemysłowicach odbywać się będzie w Adwencie o g. 16.30. W zakrystii i kancelarii   

  są do nabycia lampiony adwentowe (klika rodzajów), do udziału we Mszach św. Roratnich. 

*Od 3 grudnia Msza św. w Niemysłowicach we wtorki będzie się odbywać o g. 8.00. 

*W dzisiejszą niedzielę (1.12.) przedstawiciele Rady Duszpasterskiej po Mszy św. będą zbierali  
   ofiary na potrzeby kościoła w Niemysłowicach. Za składane ofiary serdeczne Bóg zapłać.  
*Przedświąteczne odwiedzanie chorych i starszych parafian odbędzie się w sobotę 21 grudnia. 
*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. 
*W przyszłą niedzielę odbędzie się przy wyjściu z kościoła zbiórka ofiar do skarbonek na rzecz pomocy  

  Kościołowi na Wschodzie. 

*W zakrystii jest do nabycia „Gość Niedzielny”. 
*Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć w zakrystii opłatki świąteczne oraz świece wigilijne. 

*Pomódlmy się za zmarłych parafian. Wieczny odpoczynek… 

 

Bóg dał każdemu człowiekowi możliwość uszczęśliwiania innych.   Phil Bosmans 

Humor: Podczas Mszy św. ksiądz wygłasza płomienne kazanie. Prawie wszyscy parafianie płaczą wzruszeni. 

A jeden nie płacze. Po Mszy św. ksiądz spotyka go i mówi: - Proszę pana, zauważyłem, że w czasie kazania 

parafianie płakali. Zaciekawiło mnie to, że pan nie płakał. – Bo.. proszę księdza – odpowiada nieśmiało 

mężczyzna – je nie jestem z tej parafii.    
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