
 

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH - PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 26.01. – 2.02.2014. 

 

Niedziela III Zwykła - 26.01.2014. – Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.   

7.30 Za + Wiktorię, Stanisława, Teofilę i Mieczysława Koryznów. 

9.30 W Czyżowicach: Za + Stefana i Helenę oraz Parascewię i Stanisława Licznarów. 

                        Za + Marię Hikawczuk w 1. r. śm. 

11.00 Za ++ sąsiadów Kazimierza, Stanisława i Jana Liszków oraz ich rodziców. 

Poniedziałek, 27 stycznia – Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa 

17.00 Za ++ rodziców Rozalię w 10. r. śm. i Jana Łacinów, ++ dziadków z obu stron i + Jerzego 
Machiew. 

Wtorek, 28 stycznia – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. 

8.00 O błogosławieństwo Boże dla Parafian, którzy przyjęli Odwiedziny Duszpasterskie – Kolędę. 

Środa, 29 stycznia  

17.00 O zdrowie i bł. Boże dla rodziców Wandy i Józefa i o dalszą opiekę Bożą nad rodziną Baran. 

Czwartek, 30 stycznia 

17.00 Za ++ rodziców Marię i Daniela Koliszczaków, ++ dzieci: Zofię, Jana, Kazimierza, Karola  
i Bazylego oraz Wacława i Wiktora Chrzanowiczów. 

Piątek, 31 stycznia   

17.00 Msza św. Szkolna: Za + Tadeusza Świdzińskiego.  

Sobota, 1 lutego    

17.00 W Czyżowicach: Za + Annę i Michała Koszelów oraz ++ z rodziny. 

Niedziela IV Zwykła - 2.02.2014. Święto Ofiarowania Pańskiego.  

7.30 Za + Helenę Dancewicz w 2. r. śm. 

9.30 W Czyżowicach: Za ++ rodziców Annę i Michała Licznarów, ++ braci Bazylego i Jana  

                        oraz + Annę Licznar. 

                        Za + Marię Galik w 30. dniu po śm.   

11.00 Za + Tadeusza Działoszyńskiego, rodziców Marię i Szczepana  

oraz ++ z rodziny Działoszyńskich. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 26.01. – 2.02.2014. 
*Serdeczne Bóg zapłać za Wasze modlitwy prace i ofiary na rzecz naszej parafii i naszych kościołów.  

*W dzisiejszą niedzielę (26.01.) przedstawiciele Rady Duszpasterskiej po Mszach św. zbierają przy wyjściu  

   z kościoła ofiary na potrzeby kościoła w Niemysłowicach. Za składane ofiary serdeczne Bóg zapłać  

*2 lutego, w niedzielę o g. 16.00, serdecznie zapraszam do Centrum Kultury i Sportu w Niemysłowicach  

   na Spotkanie Opłatkowo – Noworoczne przy kawie z ciastem. Osoby pragnące wziąć udział w Spotkaniu  

   proszone są o zgłoszenie tego mnie (księdzu proboszczowi) do najbliższego czwartku (do 30 stycznia),  

   telefonicznie, sms-em (tel. 601-861-252) pocztą elektroniczną (parafianiemyslowice@op.pl) lub bezpośrednio  

   przed lub po Mszy św. (w celu ustalenia liczby chętnych).  Jeśli ktoś chciałby upiec  i ofiarować ciasto na  

   Spotkanie, również proszony jest o zgłoszenie tego do czwartku. Wstęp na Spotkanie jest bezpłatny. 

*Ojcowie redemptoryści  z Sanktuarium w Bardzie Śląskim organizują w dniach od 27.01 do 31 01. oraz  

   od 3.02. do 7 02.2014. bezpłatne Rekolekcje dla młodzieży męskiej w górskich domach rekolekcyjnych. Bliższe  

   informacje na plakacie oraz pod nr tel.: 505 593 233 oraz pod adresem e-mail: wbaran1980@gmail.com. 

*Ojcowie franciszkanie organizują 26.01.2014. o g. 16.00 w Prudniku-Lesie Spotkanie informacyjne na temat  

   Naprotechnologii, która leczy przyczyny niepłodności i inne tym podobne choroby. Szczegóły na plakacie.  

 

Jak wielki pokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co ktoś mówi, czyni lub myśli,  
ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwe i dobre.  -  Marek Aureliusz 
Łagodny spokój przystoi ludziom, a gniew – dzikim zwierzętom.  - Owidiusz 

 

Humor: Nauczyciel kazał Jasiowi napisać 100 razy: „Nie będę mówił „ty” do nauczyciela”. Na drugi  
dzień Jasio przyniósł zeszyt, w którym to zdanie było napisane 200 razy – Dlaczego napisałeś  
200 razy? Kazałem tylko 100! – pyta nauczyciel. – Żeby ci zrobić przyjemność - odpowiada Jasio. 
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