
MÓDLMY SIĘ O NIEUSTANNE I PRAWDZIWIE GŁĘBOKIE GŁOSZENIE CHWAŁY BOŻEJ 
ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 18.10.2020r. 

13.10.2020r. odeszła od nas do Pana: Ś.P. Janina Pelczarska 
(pogrzeb odbył się w piątek 16.10.2020r.) 

W iecz n e  od pocz ywan ie  r a cz  J e j  dać  Pan ie…  

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach 

AVE MARIA…  +*+*+* *+*+*+ TYDZIEŃ 43/2020 Ogłoszenia 

Duszpasterskie… 
 

18.10.2020 (XXIX Niedziela zwykła) 

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

o porządek i piękno kościoła powierzamy rodzinom: Krystyny i Mieczysława Musz, Elżbiety 
i Krystiana Radoń, Alicji i Antoniego Łakomskich. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. 

2. Dekret Metropolity Przemyskiego z 16 października 2020r. w związku z nasilającą się 
pandemią koronawirusa w Polsce i wprowadzeniem nowych obostrzeń, jest dostępny na: 
przemyska.pl/2020/10/16/dekret-metropolity-przemyskiego-z-16-pazdziernika-2020-r. 

3. Msze św. w tygodniu o godz. 1700 a po nich nabożeństwa różańcowe. Serdecznie zapraszam, 
szczególnie młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania – oczywiście 
zgodnie z nowymi wymogami sanitarnymi (1 os./7 m2 oraz zasada DDM). 

4. Dziś niedziela misyjna rozpoczynająca tydzień misyjny. Módlmy się za misje na całym 
Świecie oraz za misjonarzy szczególnie pochodzących z naszej Archidiecezji. 

5. Z soboty na niedzielę (24/25 października br.) nastąpi zmiana czasu na zimowy, zegarki 
przestawiamy o godzinę do tyłu, czyli z godz. 3:00 na 2:00. Śpimy dłużej. 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 19.X – 25.X 2020 
poniedziałek + Julia Pusz, od rodziny z Sośnicy 

wtorek + Zbigniew Lachociński 

środa + Jadwiga Sierżęga, od Ewy i Adama Bar i Adama Sowy 

czwartek + Jadwiga Sierżęga, od Artura Trojnar z rodziną 

piątek Dziękczynna w I rocznicę urodzin Antosia 

sobota + Wiesława Golenia, w I rocznicę śmierci, od rodzeństwa 

niedziela + Cecylia Czerwonka, 40 r. śmierci 

„Nie potrafisz zrobić tego, co ja. A ja nie potrafię zrobić tego, 
co ty. Ale razem możemy zrobić coś pięknego dla Boga.” 

św. Matka Teresa z Kalkuty 


