
MÓDLMY SIĘ O NIEUSTANNE POSZUKIWANIE WŁAŚCIWEGO CELU NASZEGO ŻYCIA 
 ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 30.08.2020r. 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach 

AVE MARIA…  +*+*+* *+*+*+ TYDZIEŃ 36/2020 Ogłoszenia 

Duszpasterskie… 
 

30.08.2020 (XXII Niedziela Zwykła) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bóg zapłać składam Paniom opiekującym się kwiatami w zeszłym tygodniu, oraz 

sprzątającym i strojącym wczoraj nasz kościół. Na ten tydzień troskę o porządek i piękno 
kościoła powierzamy rodzinom: Jolanty i Krzysztofa Jara, Wioletty i Wiesława Gargała, 
Danuty Cieszyńskiej. 

2. Bóg zapłać pracującym przy kościele oraz za ofiary na cele parafialne. 
3. W tym tygodniu dni odnowy duchowej: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Okazja do 

spowiedzi codziennie na godz. przed Mszą świętą. Rano w I piątek wyjadę do chorych 
z Komunią św. 

4. Msze św. w tygodniu: poniedziałek rano o godz. 700, pozostałe dni o godz. 1800. 
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W pierwszą sobotę miesiąca 
o godz. 1730 wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec, zmiana tajemnic 
różańcowych i Msza św. 

5. Na wtorkową Mszę św. zapraszam dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli, 
by wypraszać pomoc Bożą w nowym roku szkolnym. Na piątkową Mszę św. zapraszam 
młodzież pragnącą mieć przewodnika – Ducha Świętego – po drogach życia do wieczności. 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 31.VIII – 6.IX 2020 
poniedziałek + Eugenia Bytnar 1 r. śmierci 

wtorek + Józef Kuźniar – od rodziny Stachyrów i Słupków 

środa O wszelkie potrzebne łaski Boże i opiekę Matki Bożej dla ks. prałata Stefana 
Kołodzieja, w dniu imienin 

czwartek Dziękczynna za otrzymany dar życia i szczęśliwą drogę życiową dla Michasi 

piątek O zdrowie żony Teresy 

sobota W 5 rocznicę ślubu Katarzyny i Piotra, dziękczynna z prośbą o dalsze łaski 
na drodze rozwoju związku małżeńskiego 

niedziela + Tadeusz Hajduk 11 r. śmierci – ofiaruje żona 
 

„Stąd nie weźmiesz tego co masz. 
Weźmiesz tylko to, co dałeś…” 

św. Franciszek z Asyżu 


