
„Gdyby w Kościele nie było 
odpuszczenia grzechów, nie 

byłoby żadnej ufności, żadnej 
nadziei życia przyszłego 
i wiecznego wyzwolenia. 

Dziękujmy Bogu, który dał 
Kościołowi taki dar!” 

 

 +*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+
1. Bóg zapłać rodzinom sprzątającym nasz kościół w minionym tygodniu.

tydzień troskę o porządek i piękno w kościele powierzamy rodzinom:
Jadwigi i Artura Kożuszek, Patrycji i Damiana Sota, Beat

2. Bóg zapłać składającym ofiary na cele parafialne. Złożyli je:
i Grzegorz Milanik 240 zł, P. Zdzisława i Piotr Lenar 500 zł.

3. Msze św. w tygodniu: poniedziałek i czwartek rano o godz. 
o godz. 1800. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej

4. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na potrzeby Caritas.
5. Proszę o wpłaty na prenumeratę „Niedzieli” na II kwartał. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Zanurz mnie w wodzie Jego 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU:

Dzień tyg.: 12.IV – 18.IV 2021
poniedziałek + Mateusz Pelc, od chrzestnej 

wtorek + Michał, + Antonina 

środa + Stanisława Matłosz, od wnuków Natalii, Mateusza i Justyny

czwartek + Mateusz Pelc, od chrzestnej 

piątek Za wszystkich zmarłych z rodziny Gargałów i Golonków

sobota + Stefania, + Paweł Żyga, w 40 r. śmierci Pawła

niedziela + Józef Kuźniar, 4 r. śmierci 

 

Święty Augustyn

Jezu, 
ufam 

Tobie! 

Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  
sz kościół w minionym tygodniu. Na ten 

porządek i piękno w kościele powierzamy rodzinom: 
Damiana Sota, Beaty Kożuszek. 

Złożyli je: P. Katarzyna 
zł. 

czwartek rano o godz. 700, pozostałe dni 
Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 

na potrzeby Caritas. 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: 
«Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał 
im ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 
rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a który
zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem 
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego:
«Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: 
śladu gwoździ i nie włożę palca mego 
w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowi
wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, 
stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: 
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym». Toma
«Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych 
znaków, których nie zapisano w tej księdz
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jez
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca 
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca 

Miłosierdzia. 
Amen Amen.  

‖ Gazetka Parafii w Nizinach (do użytku 
‖ e-mail: niziny.przemyska@gmail.com ‖ tel. 506 996
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INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

2021 

Stanisława Matłosz, od wnuków Natalii, Mateusza i Justyny 

Za wszystkich zmarłych z rodziny Gargałów i Golonków 

r. śmierci Pawła 

ugustyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 20, 19–31) 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 

stanął pośrodku i rzekł do nich: 
powiedziawszy, pokazał 

i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 
rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 

powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem 
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: 

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę 
oździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu 
z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, 

m!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś 
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: 

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych 
znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. 

byście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, 
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 

żytku wewnętrznego) ‖ www.niziny.przemyska.pl ‖ 
‖ tel. 506 996 750 ‖ facebook.com/ParafiaNiziny ‖ 
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