
 

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

Na sobotę do sprzątania prosimy rodziny: Anny i Adama Rajzer, Teresy 
i Augustyna Pankiewicz, Beaty i Krzysztofa Sitko. 

2.Bóg zapłać za ofiary na potrzeby kościoła. Złożyli je w ostatnim czasie: 
P. Beata i Krzysztof Sitko 240 zł („20-tki”) i 60 zł na ogrzewanie; P. Teresa 
Olejarka 150 zł; P. Agnieszka i Jacek Zając 240 zł. 

3.Msze św. w tygodniu: wtorek, czwartek i sobota rano o godz. 700; poniedziałek, 
środa i piątek o godz. 1800. 

4.W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 
5. Zapowiedzi przedślubne (I zap.): do zawarcia związku małżeńskiego przygotowują się: 

Piotr Barański i Karolina Świecarz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 6, 7–13) 
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął 
rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad 
duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic 
z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, 
ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci 
w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien! I mówił 
do nich: Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd 
wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, 
wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla 
nich! Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele 
złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Ewangelia podaje że, jednym z celów wybrania przez Niego Dwunastu, było ich 
posłanie, by głosili Dobrą Nowinę. Mieli w imię Jezusa wzywać do nawrócenia, 
wyrzucać złe duchy oraz uzdrawiać. Posłanie do głoszenia Ewangelii przyjął 
bł. Karol de Foucauld (1858–1916). Jako konwertyta i następnie trapista udaje się 
do Maroka, by tam żyjąc wśród ludzi ubogich i nie znających Chrystusa 
zdobywać nowych wyznawców dla Ewangelii. Rozmyślając nad metodami pracy 
postanowił sobie: „Moje apostolstwo musi być apostolstwem dobroci. Trzeba, 
żeby patrząc na mnie, mówiono: Ponieważ ten człowiek jest taki dobry, jego 
religia musi być dobra. A jeżeli mnie zapytają, dlaczego jestem łagodny i dobry, 
muszę powiedzieć: Dlatego że jestem sługą dużo lepszego ode mnie. Gdybyście 
wiedzieli, jak dobry jest mój Pan i Mistrz, Jezus! Chciałbym być na tyle dobry, 
żeby mówiono: Jeżeli taki jest sługa, jakiż musi być Pan!” Ewangeliczny przykład 
jest wyzwaniem dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów 
i duszpasterzy. Wszyscy bowiem musimy uczyć się „bycia z Jezusem” 
i współdziałania dla dobra Kościoła. Wyraźnie zachęca nas do tego św. Paweł: 

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

Dzień tyg.: 12.VII – 18.VII 2021 
poniedziałek + Maria Mazur, od kolegów i koleżanek z pracy syna 

wtorek + Maria Mazur, od kolegów i koleżanek z pracy syna 

środa + Jan Pelczarski 

czwartek + Maria Mazur, od kolegów i koleżanek z pracy syna 

piątek + Eugeniusz Sitko, od syna z rodziną 

sobota O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zenona 

niedziela + Czesława Kuter, od męża 
 

 „Wszyscy umieją się zwierzać ze swoich 
ziemskich przygód, ale nikt nie umie 
zwierzyć się drugiemu ze swojej miłości do 
Boga, by ta rozprzestrzeniała się z duszy na 
duszę jak pożar.” ks. Dolindo Ruotolo 

Jezu, Ty się tym zajmij! 

Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, 
powiedz z zamkniętymi oczami duszy: Jezu, 

Ty się tym zajmij! Postępuj tak we wszystkich 
twoich potrzebach. Postępujcie tak wszyscy, 

a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam 
poprzysięgam na moją miłość. ks. Dolindo Ruotolo 


