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

W szczególności naszym strażakom z OSP Niziny: P. Markowi Smyczek, 
P. Ewelinie Kuter oraz P. Kamilowi Kazieczko, którzy przyszli do czyszczenia 
żyrandoli. Do sprzątania w tym tygodniu prosimy rodziny: Katarzyny i Grzegorza 
Milanik, Justyny i Wojciecha Czechowicz, Annę Tajchman. 

2.Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie. Złożyli je: P. Maria i Antoni Cieszyńscy 50 zł, 
P. Justyna i Wojciech Czechowicz 250 zł, P. Halina i Ryszard Szołdra 120 zł, 
P. Bożena i Wiesław Kuter 250 zł. 

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

4.Z soboty na niedzielę zmiana czasu z zimowego na letni. 
5.Za tydzień Niedziela Palmowa. Msza św. rano o godz. 800, następnie po południu 

Gorzkie Żale o godz. 1500 a po nich druga Msza św. Podczas Mszy św. 
poświęcenie palm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 12, 20–33) 
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu 
w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc 
przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy 
Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy 
ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. 
Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. 
A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony 
Chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno 
pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli 
obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto 
nienawidzi swego życia na tym Świecie, zachowa je na życie wieczne. 
Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam 
będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza 
moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej 
godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię 
Twoje!» Wtem rozległ się głos z Nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». 
Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł 
przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu 
na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym Światem. 

Teraz władca tego Świata zostanie 
wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad 
Ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich 
do siebie». To mówił, oznaczając, jaką 
śmiercią miał umrzeć. 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 22.III – 28.III 2021 

poniedziałek + Maria Kuźniar, od sąsiadki 

wtorek + Maria Pelc 

środa + Maria Kuźniar, od Jadwigi i Artura Kożuszek 

czwartek + Tadeusz, + Zofia, + Antoni, + Julia Kuźniar, + Honorata Pelc 

piątek + Maria Kuźniar, od męża 

sobota + Maria Kuźniar, od rodziny Bożeny i Marka Smyczek 

niedziela + Maria Kuźniar, od Magdaleny i Krzysztofa Łoś z rodziną 
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„Krzyż, który weźmiesz na  
siebie, po drodze się zgubi. 

Krzyż, którego nie przyjmiesz, będzie 
Ci leżał w poprzek każdej drogi.” 

 Phil Bosmans † † † 
 


