
MÓDLMY SIĘ O NIEUSTANNE MIŁOWANIE BOGA JEDYNEGO I NASZYCH BLIŹNICH 
ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 25.10.2020r. 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach 

AVE MARIA…  +*+*+* *+*+*+ TYDZIEŃ 44/2020 Ogłoszenia 

Duszpasterskie… 
 

25.10.2020 (XXX Niedziela zwykła) 

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

o przygotowanie kościoła na służbę Bogu prosimy rodziny: Ewy i Adama Jawniak, Justyny 
i Zbigniewa Kuźniar, Marię Jawniak. 

2. 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 i DDM). 

3. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. Po Mszy św. o godz. 1030 pójdziemy 
z procesją na cmentarz by zanieść dar z naszego życia duszom zmarłych. Tam wejdziemy w klimat 
zadumy nad przemijaniem naszego życia na Ziemi i życia wiecznego czekającym dla Sług Bożych. 

4. W Uroczystość Wszystkich Świętych można zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany 
za zmarłych. Warunkami są: wyzbycie się przywiązania do grzechów (nawet lekkich); 
przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty; przyjęcie Komunii sakramentalnej; pobożne 
nawiedzenie kościoła oraz odmówienie tam Ojcze nasz..., Wierzę w Boga… oraz dowolnej 
modlitwy w intencjach Ojca Świętego. 

5. Na stoliku jest położona skrzynka na składanie kartek wypominkowych. 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 26.X – 1.XI 2020 
poniedziałek + Bronisława, + Edward Pusz i zmarli z rodziny 
wtorek + Jadwiga Sierżęga, od sąsiadów Agaty i Zbigniewa 
środa + Zofia, + Tadeusz, + Julia, + Antoni Kuźniar, + Honorata Pelc 
czwartek O zdrowie i błogosławieństwo Boże w 18 r. urodzin 
piątek O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Lesława 
sobota O zdrowie 
niedziela + Kazimierz, + Jan, + Feliks Wojnar 

 

„Miłość to wola podjęcia wysiłku 
na rzecz krzewienia własnego i cudzego 

rozwoju duchowego.” 
Scott Peck 

 W ostatnim tygodniu odeszli od nas do Pana: 
Ś.P. Anna Teresa Magryś, Ś.P. Maria Magryś oraz Ś.P. Bronisław Dańczak 

W iecz n e  od pocz ywan ie  r a cz  Im  dać  P an ie…  

ODWOŁANE 


