
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  
1. Bóg zapłać dwóm ekipom sprzątającym i strojącym nasz kościół w ostatnim 

tygodniu, oraz za generalne porządki. Na sobotę do sprzątania prosimy rodziny: 
Agnieszki i Tadeusza Wojtasik, Anny i Andrzeja Szpunar, Marty i Augustyna Piś. 

2. Szczególne podziękowania w imieniu całej Parafii, składamy parafianom z nad 
Sanu, Chałupek Dusowskich oraz strażakom z OSP Niziny – za tak piękne 
przygotowanie czterech ołtarzy Jezusowi Eucharystycznemu. Zdjęcia ołtarzy 
z Uroczystości Bożego Ciała, dostępne są na stronie parafialnej. 

3. Bóg zapłać składającym ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Zofia i Janusz Milanik 
300 zł, P. Czesława Sobek 240 zł. 

4. Msze św. w tygodniu o godz. 1800. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy po Mszy św. przed procesją eucharystyczną. Trwa Oktawa Bożego Ciała. 
Zapraszam na Msze św. i procesje eucharystyczne. W czwartek zakończenie Oktawy 
Bożego Ciała, poświęcenie wianków i błogosławieństwo dzieci. W piątek Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu wraz biskupami Polski odnowimy 
poświęcenie Polski, nas wszystkich Najświętszemu Sercu Jezusowemu. To również 
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów (w tym dniu nie ma postu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 3, 20–35) 
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że 
nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go 
powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». A uczeni w Piśmie, 
którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych 
duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im 
w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś 
królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. 
I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. 
Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się 
ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu 
zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. 
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się 
ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw 
Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest 
grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego». Tymczasem 
nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go 
przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: 
«Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im: 
«Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I spoglądając na 
siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni 
wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA PAPIEŻA FRANCISZKA – DO SŁOWA BOŻEGO 
„Drodzy bracia i siostry. Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje 
nam dwa rodzaje niezrozumienia, którym Jezus musiał stawić 
czoła: uczonych w Piśmie oraz członków swojej rodziny. 
Pierwsze niezrozumienie: Uczeni w Piśmie byli ludźmi 
znającymi Pismo Święte, a ich zadaniem było wyjaśnianie go 
ludowi. Niektórzy z nich zostali posłani z Jerozolimy do Galilei, 

‖ Gazetka Parafii w Nizinach (do użytku wewnętrznego) ‖ www.niziny.przemyska.pl ‖ 
‖ e-mail: niziny.przemyska@gmail.com ‖ tel. 506 996 750 ‖ facebook.com/ParafiaNiziny ‖ 
 

TYDZIEŃ 23(112)/2021   +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYGODNIK PARAFIALNY 

 Nieustającej  

 Westchnienie…  

06.06.2021 
X Niedziela zwykła 

W 
N 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 7.VI – 13.VI 2021 

poniedziałek + Zofia Cieszyńska, od kolegów Zbigniewa 

wtorek + Zofia Cieszyńska, od kolegów Zbigniewa 

środa + Zofia Cieszyńska, od wnuczki Urszuli z rodziną 

czwartek + Zofia Cieszyńska 

piątek + Zofia Cieszyńska 

sobota + Zofia Cieszyńska 

niedziela + Zofia Cieszyńska 

 

11 czerwca 
2 0 2 1 

 PONOWIENIE AKTU ZAWIERZENIA POLSKI 
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU 


