
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać wszystkim biorącym udział w przygotowaniu kościoła na te dni święte 

i Uroczystość Zmartwychwstania. W sposób szczególny dziękuje P. Elżbiecie Sobek 
i Państwu Marii i Antoniemu Cieszyńskim. 

2. Dziś można zyskać odpust zupełny za uczestnictwo przez radio i telewizję 
w błogosławieństwie Urbi et Orbi. 

3. Bóg zapłać składającym ofiary na cele parafialne. Dwie osoby anonimowo złożyło 
2000 zł. Na ogrzewanie kościoła P. Adela Musz złożyła 50 zł. Świeca paschalna – paschał 
to również dar jednej z rodzin dla parafii. 

4. Osobiście jestem wdzięczny za wszelką życzliwość wyrażaną w życzeniach świątecznych, 
w darach na stół wielkanocny i środkach ochronnych przed koronawirusem. 

5. Msze św. w tygodniu: wtorek i sobota rano o godz. 700 pozostałe dni o godz. 1800. W środę 
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 

6. W piątek nie ma wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych z racji Białego Tygodnia. 
7. W przyszłą Niedziela Święto Miłosierdzia Bożego. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień 
nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał! 

Radujcie się więc i z ufnością patrzcie 
w przyszłość. Niech Chrystus 

Zmartwychwstały zsyła na Was łaski 
i wnosi szczęście do Waszego życia 
i pociąga na drogę do wieczności. 

 

Głębokiego przeżycia Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, duchowego ubogacenia 

Życzy ks. proboszcz Kazimierz Kopeć 
Niziny, Wielkanoc 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana  
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, 
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od 
grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, 
którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, 
gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 
Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył 
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. 
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była 
na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w 
jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który 
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 
 
Kard. St. Nagy SCJ pisał: Nie masz Go tu…, zmartwychwstał…, uprzedza was 
do Galilei..., będzie z wami po wszystkie dni, aż do skończenia Świata... 
To słowa symbole wydarzeń, które składają się na opis i apologię kluczowego 
faktu chrześcijaństwa. A więc przede wszystkim tego, czy zmartwychwstanie 
Chrystusa było? Odpowiedź jest dziwna, ale w tej 
dziwności nie do podważenia. Bo nie było świadka 
samego cudu, a być nie mogło, gdyż owiany jest on 
mgłą tajemnicy nie do przebycia. Ale pozostawały nie 
do wyjaśnienia ślady, różne ślady: pusty grób, 
przerażenie straży, panika kapłanów, lekceważony 
przez apostołów cichy entuzjazm naiwnie 
interpretujących Jezusowy pogrzeb niewiast. A do tego 
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Niedziela Zmartwychwstania 

Gazetka parafii w Nizinach (do użytku wewnętrznego) www.niziny.przemyska.pl tel. 506 996 750 
 

 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 16(53)/2020  

 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 14.IV – 19.IV 2020 

wtorek + Antonina, + Michał 

środa + Bronisław i za wszystkich zmarłych z rodziny Gargałów 
i Golonków 

czwartek + Władysława Dąbrowska 

piątek + Zofia, + Jan Łazarz 

sobota – 

niedziela Dziękczynna za wszelkie łaski w życiu małżeńskim Izabeli 
i Zbigniewa i ich dzieci, z okazji kolejnej rocznicy ślubu 

 


