
MÓDLMY SIĘ O NIEUSTANNE I PRAWDZIWE MÓWIENIE BOGU JEDYNEMU „Fiat!” (TAK) 
   ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 27.09.2020r. 

21.09.2020r. odeszła od nas do Pana: Ś.P. Jadwiga Sierżęga 
(pogrzeb odbył się w środę 23.09.2020r.) 

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 40/2020 Ogłoszenia 

Duszpasterskie… 
 

27.09.2020 (XXVI Niedziela zwykła) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bóg zapłać składam osobom sprzątającym i strojącym wczoraj nasz kościół. 

Na ten tydzień troskę o porządek i piękno kościoła powierzamy rodzinom: 
Natalii i Adama Kapłon, Krystyny i Tadeusza Kapłon, Anny i Andrzeja Rabczak. 

2. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. 
3. Msze św. w tym tygodniu: poniedziałek i środa o godz. 1800, wtorek 

o godz. 700, od czwartku Msze św. o godz. 1700 a po nich nabożeństwa różańcowe 
na które serdecznie wszystkich zapraszam. 

4. W tym tygodniu dni odnowy duchowej: I czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. 
Okazja skorzystania z sakramentu pojednania z Bogiem codziennie przed Mszą św. 

5. W piątek rano wyjadę do chorych z Komunią św. Na sobotnią Mszę św. zapraszam 
wszystkich czcicieli Niepokalanego Serca NMP, członków Róż Różańcowych 
na zmianę tajemnic i młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. 

6. W przyszłą niedzielę na sumie spotkanie z rodzicami dzieci klasy III oraz rozdanie 
różańców dzieciom.  

7. Przyszła niedziela adoracyjna. Składka przeznaczona na Seminarium Duchowne. Proszę 
o wyższy datek aby to była nasza pomoc jesienna zamiast dawnych płodów rolnych. 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 28.IX – 4.X 2020 
poniedziałek + Julia Pusz, od siostry Anny z Sośnicy i brata Władka 

wtorek + Julia Pusz, od chrześniaka Zbigniewa z rodziną 

środa Dziękczynna Bogu i Matce Bożej za łaski przeżywających 40-lecie ślubu, 
80 i 60 lat życia 

czwartek + Kazimierz, + Julia Pusz, od Antoniego Mach z rodziną 

piątek + Bronisława, + Władysław, + Kazimierz, + Anna Gargała  

sobota O Boże błogosławieństwo dla członkiń Róży Niepokalanego Serca NMP 
i ich rodzin i za zmarłe siostry z tej Róży, oraz o nawrócenie grzeszników 

niedziela + Antoni Cieszyński, 5 r. śmierci 
 


