
MÓDLMY SIĘ O WYTRWAŁĄ WIARĘ NA DROGACH NASZEGO ŻYCIOWEGO PIELGRZYMOWANIA 
  ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 09.08.2020r. 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach 

AVE MARIA…  +*+*+* *+*+*+ TYDZIEŃ 33/2020 Ogłoszenia 

Duszpasterskie… 
 

09.08.2020 (XIX Niedziela zwykła) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bóg zapłać sprzątającym i strojącym nasz kościół. Na ten tydzień troskę 

o porządek i piękno kościoła powierzamy rodzinom: Anny i Stanisława Żyga, 
Moniki i Piotra Cieszyńskich, Sylwii i Bartosza Cieszyńskich. 

2. Bóg zapłać pracującym przy kościele oraz za ofiary na cele parafialne. 
3. Wyrażam swoją wdzięczność troszczącym się o moją dobrą kondycję fizyczną 

i psychiczną na parafii oraz za prace na działce i na plebanii.  
4. Msze św. w tym tygodniu: poniedziałek i piątek o godz. 1800, wtorek, środa 

i czwartek rano o godz. 700. 
5. W sobotę Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. tak jak w niedzielę, 

połączone z poświęceniem ziół, kwiatów i wieńców. Na sumie dożynki 
parafialne. Podziękujemy uroczyście Bogu za "dar chleba powszedniego". 

6. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć: Mateusz 
Maciejko (nasz parafianin) z Magdaleną Dudek z Ujazd, parafia Brzyska, zap. II. 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 10.VIII – 16.VIII 2020 
poniedziałek + Stanisława, + Józef Ruszel 

wtorek + Stanisława, + Stanisław, + Julia Musz 

środa + Krystyna Wielgosz, + Stanisław Muratów 

czwartek + Maria, + Antoni Szymańscy 

piątek + Justyna, + Antoni Gerczak – od wnuków 

sobota + Maria 

niedziela + Jolanta Dąbrowska 
 

Pewnego razu grupa Amerykanów, pielgrzymująca po Ziemi Świętej, zatrzymała się nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. 
Pływały po nim mniejsze i większe łodzie. „Wynajmijmy taką łódź i popłyńmy, by zakosztować ewangelicznych klimatów” 
– zaproponował jeden z pielgrzymów. „Ile kosztuje wynajęcie łodzi na dwie godziny?”, spytał pilot pielgrzymki jednego 
z właścicieli „marynarskiego biznesu”. „Pięćset dolarów” – odpowiedział. „Tak drogo?”, kontynuował pilot pielgrzymki. 
„Proszę zwrócić uwagę, że sam Jezus chodził po tym jeziorze” – obstawał przy zaproponowanej cenie właściciel łodzi. 

„Nic dziwnego, że Jezus chodził po jeziorze, skoro wynajęcie łodzi kosztuje tak drogo”. 


