
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  
1.Bóg zapłać sprzątającym i strojącym nasz kościół w ostatnim tygodniu. 

Na sobotę do sprzątania prosimy rodziny: Anny i Stanisława Draus, 
Magdaleny i Krzysztofa Łoś, Małgorzaty i Henryka Jaroch. 

2.Bóg zapłać za ofiarę na cele parafialne. Złożyli ją: P. Anna i Aleksander 
Lenar 250 zł. 

3.Msze św. w tygodniu: poniedziałek i czwartek rano o godz. 700, pozostałe 
dni o godz. 1800. We wtorek Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła. 
Msze św. o godz. 800 i 1800. Składka na potrzeby Stolicy Apostolskiej. 

4.W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 
5.W tym tygodniu dni odnowy duchowej: I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. 

Okazja do skorzystania z sakramentu pojednania z Bogiem codziennie na jedną 
godzinę przed Mszą św. W I Sobotę o godz. 1730 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu, różaniec, Msza św. i zmiana tajemnic różańcowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 19, 25–27) 
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki 
Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc 
Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego 
miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie 
rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń 
wziął Ją do siebie. 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 

Jezus, umierając, związał szczególną więzią swoją Matkę 
z uczniem. Kiedy myślimy kategoriami Kościoła, to wtedy 
odczytujemy ten fragment, mając na uwadze to, że Maryja 
jest Matką Kościoła. Stając się Matką Jana, została 
jednocześnie Matką wszystkich członków Kościoła, 
bo niepodobna wyobrazić sobie kogoś, kto nie przyjąłby 
z rąk Jezusa, swojego Mistrza, Jego Matki. Kiedy Pan Jezus 
wypowiedział z krzyża słowa: „Niewiasto, oto syn Twój”, a do 
Jana: „oto Matka twoja”, nierozerwalnie związał ich ze sobą. 
Jan zrozumiał to doskonale, bo po prostu „wziął Ją do siebie”... 
Dlatego gromadząc się w Dzień Odpustu Parafialnego 

w świątyni, musimy pytać przede wszystkim o obecność Maryi w naszym życiu. 
A więc: Kogo bierzemy do swojego domu? Czyją obecnością nasz dom jest 
napełniony? Czy Maryja jest rzeczywiście wzięta przez nas i czy nosimy 
Ją głęboko w sercu? Czy Ona, wypełniając nasze życie, tworzy klimat 
domu? Jezus, powierzając Maryję Janowi, pragnął, aby Ona spełniała w jego 
domu tę samą rolę co w Nazarecie, bo On sam w wyjątkowy sposób doświadczył 
Jej obecności. Doskonale wiedział, co czyniła i jakie to miało znaczenie dla Jego 
życia. Dlatego chce, aby Ona wypełniała także naszą Parafię i każdy jej dom, 
nadając mu jedyny i niepowtarzalny klimat. Zapytajmy raz jeszcze: Czy naprawdę 

‖ Gazetka Parafii w Nizinach (do użytku wewnętrznego) ‖ www.niziny.przemyska.pl ‖ 
‖ e-mail: niziny.przemyska@gmail.com ‖ tel. 506 996 750 ‖ facebook.com/ParafiaNiziny ‖ 
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INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 28.VI – 4.VII 2021 

poniedziałek + Janina Cioch 

wtorek + Stanisława Matłosz 

środa + Andrzej Drozd, 14 r. śmierci 

czwartek + Janina Pelczarska 

piątek Dziękczynna w 18 r. urodzin Marcina 

sobota + Tekla, + Antoni Kluz, + Piotr Wojnar 

niedziela + Józef Kuźniar, od matki chrzestnej 
 

 Otocz pomocą, Matko, Swe dzieci,  
Wspieraj na każdy dzień; 
Promień Twej Łaski 
niech nam zaświeci, 
Smutku rozprasza cień! 
 

Otocz pomocą serca cierpiące,  
Które przeszywa ból; 
Wlewaj w ich dusze Łaski kojące, 
Zawsze do Serca tul! 
 

Otocz pomocą, Matko, Swe dzieci,  
Wspieraj na każdy dzień; 

Promień Twej Łaski 
niech nam zaświeci, 

Smutku rozprasza cień! 
 

Nieustającej Pomocy, 
o Matko, wzywamy Twej, 

Płaszczem Swym we dnie i w nocy 
Swe dziatki osłaniać chciej! 

 

 


