
MÓDLMY SIĘ O NIEUSTANNE POMAGANIE DUSZOM NASZYCH BLISKICH ZMARŁYCH 
   ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 01.11.2020r. 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach 

AVE MARIA…  +*+*+* *+*+*+ TYDZIEŃ 45/2020 Ogłoszenia 

Duszpasterskie… 
 

01.11.2020 (Uroczystość Wszystkich Świętych) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bóg zapłać osobom sprzątającym i strojącym nasz kościół. Na ten tydzień prosimy rodziny: 

Elżbiety i Rafała Mrozowicz, Teresy i Józefa Kapłon, Justyny i Witolda Gęsiorskich. 
2. Jutro Dzień Zaduszny. Msze św. rano o godz. 700 i po południu o godz. 1700. Po Mszy św. 

wieczornej modlitwy za zmarłych. Ze względu na pandemię nie będzie procesji i modlitw 
na cmentarzu. Otaczajmy Dusze Naszych Zmarłych modlitwą indywidualną przez cały 
miesiąc. 

3. Msze św. w tygodniu o godz. 1700 a po nich różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach. 
4. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W pierwszy piątek nie wyjadę do 

chorych z Komunią św. Zmiana tajemnic różańcowych możliwa przez posługę przełożonych 
Róż różańcowych. 

5. Sakrament bierzmowania jest odłożony ze względu na pandemię. 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 2.XI – 8.XI 2020 
poniedziałek + Maria, + Adolf Ruman 

wtorek + Marian Nawojski 

środa + Edward Sobek 

czwartek + Franciszek Kuźniar, 34 r. śmieci 

piątek O wszelkie potrzebne dary Boże, opiekę Matki Bożej dla Urszuli 

sobota Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski i dalszą opiekę dla sióstr Róży 
św. siostry Faustyny 

niedziela + Ewa Golenia 13 r. śmierci 
 

Doroteusz, chrześcijański mnich z Gazy, opowiadał następującą historię: „Kiedyś rozmawialiśmy o pokorze, 
a był przy tym pewien dostojnik z Gazy słysząc, jak mówiliśmy, że im bardziej ktoś zbliża się do Boga, tym 
bardziej widzi swoją grzeszność, zdziwił się i zapytał: Jak to możliwe? I nie rozumiejąc, prosił o wyjaśnienie. 
Mówię mu: Dostojny panie, powiedz mi, za kogo uważasz się w tym mieście? Odpowiedział: Za wielkiego 
i najznakomitszego. Ja na to: A jak pojedziesz do Cezarei, za kogo się tam będziesz uważał? Odrzekł: 
Za mniejszego od tamtejszych dostojników. – A w Antiochii, gdybyś tam pojechał? – Za wieśniaka.– 
A w Konstantynopolu na cesarskim dworze? – Zgoła za nędzarza! Wtedy mu powiedziałem: Oto tak właśnie 
jest ze świętymi: im bardziej zbliżają się do Boga, tym lepiej widzą, że są grzesznymi". Trwanie na modlitwie, 
w bliskości Boga, sprowadza nas na Ziemię, chroni przed poczuciem, że się jest najważniejszym… 


