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

rodziny: Wiesławy i Józefa Litwin, Joanny i Krzysztofa Litwin, Krystyny 
i Mieczysława Cieszyńskich. 

2. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Anna i Stanisław 
Pondel 240 zł, P. Małgorzata i Henryk Jaroch 250 zł, P. Magdalena 
i Krzysztof Łoś 300 zł, P. Agnieszka i Marcin Mikiccy 300 zł. 

3. Msze św. w tygodniu: czwartek i sobota o godz. 700, pozostałe dni o godz. 
1700. W środę o godz. 1630 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

4. Za tydzień I niedziela Adwentu i początek nowego roku liturgicznego. 
 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(23.XI – 29.XI 2020): 

 Msze św. gregoriańskie za Ś.P. Edwarda Hawro. 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci! 
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SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn 
Człowieczy przyjdzie w swej Chwale, a z Nim wszyscy 
aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym 
Chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, 
a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz 
oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, 
a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król 
do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni 
u Ojca mojego, weźcie w posiadanie Królestwo, 
przygotowane dla was od założenia Świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem 
w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, 
kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym 
i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim 
i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu 
i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, 
przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem 
głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; 
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas zapytają 
i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, 
albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy 
odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na 
wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego». 

TYGODNIK PARAFIALNY 

Nieustającej 

Westchnienie… 
 

22.11.2020 
Niedziela Chrystusa Króla 

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

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

TYDZIEŃ 4 8(85)/2020  

Ś. † P. Ś. † P. 

Nikos Kazantzakis, w jednej ze swoich opowieści pisze 
o kimś, kto całe życie zbierał pieniądze na pielgrzymkę 
do Jerozolimy. Kiedy już zebrał wielką sumę, spakował 
torby podróżne, pożegnał się z rodziną i wyruszył 
w stronę Świętego Miasta. Ale kiedy tylko wyjechał za 
bramę swojego miasta, ujrzał żebraka, który nie miał ani 
domu, ani nikogo, kto by mu pomógł. Oddał więc mu 
wszystkie oszczędności i wrócił do domu. Rodzina 
wybiegła naprzeciw zdziwiona i zaczęła pytać 
z przekąsem: „Już dojechałeś do Jerozolimy?”. On ze 
stoickim uśmiechem powiedział: „Tak, dojechałem, 
zobaczyłem nawet Jezusa”. Okazał miłosierdzie 
i dlatego uznał, że nie muszę wędrować do Jerozolimy. 

„Widzimy, jak zło chce dominować na Świecie, 
i dlatego konieczne jest to, by podjąć walkę ze złem. 

Widzimy, jak zło postępuje na różne sposoby, 
okrutne, posługując się różnymi formami przemocy, 

ale także pod maską dobra, niszcząc w ten sposób 
fundamenty moralne społeczeństwa." 

Benedykt XVI 
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