
 
 
 
 
 
 
 

+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać sprzątającym i strojącym nasz kościół. Na ten tydzień troskę 

o porządek i piękno kościoła powierzamy rodzinom: Marii i Antoniego 
Cieszyńskich, Bożeny i Wiesława Kuter, Róży i Jerzego Łamasz. 

2. Bóg zapłać pracującym przy kościele oraz za ofiary na cele parafialne. 
3. Msze św. w tym tygodniu: poniedziałek, czwartek i sobota rano o godz. 700, 

wtorek, środa i piątek o godz. 1800. 
4. W przyszłą niedzielę po rannej Mszy św. spotkanie Rady Parafialnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza  
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem 
w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do 
domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta 
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko 
w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona 
okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między 
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. 
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do 
mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał 
w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko 
w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa 
powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana. 
 

Tajemnica wniebowzięcia Maryi nie jest 
bezpośrednio wyrażona w Piśmie Świętym. 
Od najdawniejszych jednak czasów należy do 
skarbca wiary i z radością wyznawana jest przez 
uczniów Chrystusa. Szczególnym świadectwem tej 
wiary są zapisy różnych tradycji, a przede wszystkim 
pism apokryficznych odnoszących się do przejścia 
Maryi z tego Świata do innego życia, które 

opowiadają o zaśnięciu Maryi, Jej pogrzebaniu i późniejszym znalezieniu pustego 
grobu. Opowiadania te umieszczają dokonanie się wspomnianych wydarzeń 
zarówno w Jerozolimie, jak i w Efezie. Sprawia to oczywiście trudność natury 
historycznej, ale jest jeszcze dobitniejszym wyrazem rozpowszechnionej wiary 
w to, co zostało ogłoszone jako dogmat objawiony przez Boga, że Niepokalana 
Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą 
i ciałem została wzięta do Chwały Niebieskiej. 

TYGODNIK PARAFIALNY 

Nieustającej 

Westchnienie… 
 

15 – 16.08.2020 
Wniebowzięcie NMP  

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

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

TYDZIEŃ 3 4(71)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 17.VIII – 23.VIII 2020 

poniedziałek + Kazimiera, + Tadeusz Magryś 

wtorek + Ks. Czesław Dec 

środa + Ludwika, + Wiktoria, + Grzegorz Muratów 

czwartek + Adam Lasek w rocznicę śmierci 

piątek + Teresa, + Bronisław Łamasz – od syna z rodziną 

sobota Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski z prośbą 
o błogosławieństwo Boże na dalsze życie 

niedziela + Arkadiusz Piotrowski 
 

Icek przychodzi do rabina. 
– Rabbi, mam straszny problem z moją żoną, wszystkie pieniądze przepuszcza... 
– To nie dawaj jej pieniędzy. 
– Rabbi, tak będzie jeszcze gorzej, wtedy będzie cały dzień narzekać i lamentować... 
– To dawaj jej tylko tyle pieniędzy, ile potrzebuje na codzienne sprawunki. 
– Rabbi, ale wtedy ona wyda je na stroje, a dzieci głodne będą chodzić... 
– To wiesz ty co, Icek? Przechrzcij się. 
Żyd zaskoczony. – I to pomoże?! 
– Nie, ale będziesz zawracał głowę księdzu, nie mnie. 

15 sierpnia 1920r. – takiej daty w kalendarzu 
nie ma nikt poza Polakami. 15 sierpnia jest 

jednocześnie świętem maryjnym, 
kościelnym, państwowym i wojskowym – to 
wyjątkowe i najważniejsze święto narodowe! 


