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

odśnieżania. O zatroszczenie się o porządek w kościele i wokół niego prosimy rodziny: 
Anny i Tadeusza Białowąs, Malwiny i Pawła Szpunar, Joanny i Andrzeja Musz. 

2. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Małgorzata Wojciechowska 400 zł, 
P. Renata i Mirosław Pszeniczni 250 zł, P. Ludwika Buszta 250 zł, P. Alicja Pelc 50 zł. 

3. Msze św. w tygodniu: wtorek rano o godz. 700, pozostałe dni o godz. 1700. 
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W piątek o godz. 1700 Droga 
Krzyżowa i następnie Msza św. 

4. W niedzielę wielkopostny porządek liturgiczny: Msza św. rano o godz. 800, następnie 
po południu Gorzkie Żale o godz. 1500 a po nich druga Msza św. 

5. Za tydzień składka do puszek na misje. 
6. Zapowiedzi przedślubne (I zap.): do zawarcia związku małżeńskiego przygotowują się: 

Mateusz Koperwas z Kadłubisk (Parafia Narol) i Małgorzata Kuter – nasza parafianka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 1, 12-15) 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na 
pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze 
zwierzętami, Aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został 
uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię 
Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Jeszcze w naszych uszach i umyśle brzmią słowa ze Środy Popielcowej: "Pamiętaj, 
że prochem jesteś i w proch się obrócisz". Znana polska mniszka Małgorzata 
(Anna) Borkowska, benedyktynka, historyk życia zakonnego, tłumaczka, 
zauważyła, że: „Gdyby dzień końca Świata albo naszej własnej śmierci był nam 
znany, konfesjonały byłyby oblężone przez jutrzejszych nieboszczyków. Tylko, 
że taka pokuta w hali dworcowej przed odjazdem byłaby równie wątpliwa co do 
intencji, jak chrzest Konstantyna, odwlekany aż do łoża śmierci, aby przedtem 
nie przeszkadzał grzeszyć. (…) Objawiono nam wszystko, czego potrzebujemy, 
żeby w tym dniu z ufnością stanąć przed Panem, a zatajono przed nami 
wszystko, czego znajomość nie wyszłaby nam na dobre. I nakazano: Czuwajcie”. 
Widząc niegodziwość ludzi i ich złe usposobienie, Bóg postanowił zesłać 
potop. Był on nie tylko narzędziem kary za grzechy, lecz również drogą do 
oczyszczenia i ocalenia. W Księdze Rodzaju czytamy, w jaki sposób Bóg 
miłosierny pośpieszył ludziom z pomocą. Wprawdzie ukarał ich potopem, 
ale jednocześnie ocalił sprawiedliwych, z którymi zawarł przymierze i nawet 
„przyrzekł”, że tego rodzaju kary więcej już nie ześle. O ludziach w czasach 
Noego jest mowa także w drugim czytaniu dzisiejszej liturgii słowa. Okazuje się, 
że grzeszyli oni szczególnym nieposłuszeństwem. Prawie wszyscy zginęli. 
Ich duchy znalazły się w otchłani. Tam doniesiono im – być może dla 

TYGODNIK PARAFIALNY 

Nieustającej 

Westchnienie… 
 

21.02.2021 
I Niedziela Wielkiego Postu 

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

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

TYDZIEŃ 8(97)/2021  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 22.II – 28.II 2021 

poniedziałek + Jadwiga Sierżęga 

wtorek + Janina i za zmarłych z rodziny Trzynów i Pelczarskich 

środa + Bronisława, + Edward Pusz i zmarli z rodziny 

czwartek Dziękczynna za łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 

piątek W intencji Bogu wiadomej 

sobota + Janina i za zmarłych z rodziny Chabajów i Pelczarskich 

niedziela + Helena, + Edward Grad 
 

„O Dziewico, proszę tylko o trzy rzeczy: O Łaskę Boga, o Jego obecność 
i o Jego błogosławieństwo”. Na innej kartce napisał: „O najsłodszy Jezu, 
zniszcz we mnie wszystko, co jest złem, niech to wszystko złe obumrze. 

Zniszcz we mnie wszystko, co jest występne i samowolne. Wyniszcz 
wszystko, co Ci się nie podoba we mnie, usuń wszystko co jest moje 

własne. Daj mi prawdziwą pokorę, prawdziwą cierpliwość i prawdziwą 
miłość. Użycz mi doskonałego panowania nad moim językiem.” 

 

 

„Nawrócenie jest sprawą jednej chwili. Uświęcenie – dziełem całego życia.”  
Matt Talbot 

bł. Josemaria Escriva 


