
sierpień – miesiąc trzeźwości. 
Sprawdź się czy dałbyś radę?! 

Podejmij wyzwanie. 
Twój profil na facebooku czeka na 

Twoje dokonanie i relację. 
 

+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać sprzątającym kościół na dzisiejszą niedzielę. Na kolejny tydzień 

powierzamy opiece nasz kościół rodzinom: Małgorzaty i Zbigniewa 
Świecarz, Aliny i Wiesława Pach, Jolanty i Adriana Świecarz. 

2. Msze św. w tym tygodniu będą na przemian: poniedziałek, środa 
i piątek o godz. 1800, wtorek, czwartek i sobota rano o godz. 700. 

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 
4. W sobotę początek sierpnia – miesiąca trzeźwości. O godz. 1730 różaniec, 

zmiana tajemnic różańcowych i Msza św. Zapraszam wszystkich do 
modlitwy o trzeźwość w naszej ojczyźnie i w naszych rodzinach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Tyle się złego naczytałem na temat alkoholu – mówi Antek do kolegi 
– że wreszcie sobie powiedziałem: czas raz na zawsze z tym skończyć! 
– Z piciem? 
– Nie, z czytaniem. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:  
«Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego 
w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. 
Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił 
tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca 

poszukującego pięknych pereł. 
Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał 
wszystko, co miał, i kupił ją». 

 

W naszej drodze do Boga natrafiamy na dwa niebezpieczeństwa, przed 
którymi ostrzegają nas te przypowieści. Pierwsze z nich polega na targowaniu 
się z Bogiem. Chcielibyśmy nabyć Królestwo po zniżonej cenie: ta, której 
od nas zażądano, jest przecież nadmiernie wysoka! Więc wyrzekamy się, 
ale częściowo; sprzedajemy, ale nie wszystko; i wmawiamy Panu, ludziom 
dookoła, a przede wszystkim własnemu zaniepokojonemu sumieniu, że tyle, 
ile daliśmy, to już na pewno dość. Że i tak tyle nas to już kosztowało, tyle 
wycierpieliśmy, tacy jesteśmy pokrzywdzeni, tyle czasu straciliśmy… 
Tym samym stawiamy Królestwo niżej w skali wartości: owszem, chętnie 
byśmy je mieli, ale nie za każdą cenę. Ostatecznie więc to my dyktujemy Panu 
warunki, na jakich pozwolimy się zbawić… Powstaje sytuacja do głębi 
zafałszowana, bo przecież to Bóg jest Panem, dyktowanie warunków należy do 
Niego, nie do nas. Przed Majestatem Bożym nie ma miejsca na nasze przetargi. 
A ponadto wiemy przecież, że to jest Majestat miłości, która działa dla naszego 
dobra. Drugie niebezpieczeństwo powstaje wtedy, kiedy wyobrażamy sobie, 
że wyrzeczenia dokonaliśmy już raz na zawsze i nie potrzebujemy się o to 
więcej troszczyć. A tymczasem każda chwila niesie z sobą okazję do posiadania 
lub odrzucania skarbu Bożego i nie bez powodu od dwudziestu wieków 
mistrzowie przestrzegają nas przed powolnym odbieraniem Bogu w praktyce 

TYGODNIK PARAFIALNY 

Nieustającej 

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

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

TYDZIEŃ 3 1(68)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 27.VII – 2.VIII 2020 

poniedziałek + Edward Hawro 

wtorek + Ryszard, Adam Gałka, Janusz Smyczek, od kuzyna Marka 
z rodziną 

środa + Janusz Smyczek 

czwartek + Janusz Smyczek od rodziny Tyrawskich z Dębicy 

piątek Dziękczynna i w intencji Bogu wiadomej 

sobota + Krzysztof 

niedziela W intencji Dariusza w 31 r. urodzin, o uzdrowienie proszą 
rodzice 

 

„Jaki jest sens życia? To zależy od tego jakie 
życie masz na myśli.” Colleen Hoover 


