
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać za przygotowanie kościoła i terenu wokół kościoła na dzisiejszą 

uroczystość. Radość i dziękczynienie Bogu, wypełnia moje serce za tyle dobra 
w życiu moich parafian. Niech dobry Bóg pomnaża łaski i radość rodzin 
przodujących, kierujących życiem parafialnym i całej naszej wspólnocie. 
Wszystkim których serce objęło swoją miłością sprawy parafialne, jeszcze raz 
składam serdeczne Bóg zapłać. Radość i wdzięczność parafian i swoją kieruję 
do kapłanów przewodzących naszym dzisiejszym obchodom odpustowym. 
Księżom prałatom: Franciszkowi Rząsie, ks. Stefanowi Kołodziejowi 
i ks. Kazimierzowi Wójcikowskiemu – kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Jodłówce. Bóg zapłać serdeczne. 

2. Na ten tydzień powierzamy porządek i piękno kościoła rodzinom: 
Edyty i Marka Smyk, Marii Tajchman, Janiny i Edwarda Czechowicz. 

3. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. We wtorek i czwartek zapraszam 
na spotkania z rodzicami i dziećmi przed I Komunią św. 

4. Jutro przypada Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. będą 
o godz. 800 i 1800. Składka na potrzeby Stolicy Apostolskiej. 

5. Msze św. w pozostałe dni o godz. 1800. Przyszła niedziela adoracyjna. 
6. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 
7. W tym tygodniu dni odnowy duchowej: I czwartek, I Piątek i I Sobota 

miesiąca. W piątek rano wyjadę do chorych z Komunią św. 
8. W I sobotę o godz. 1730 wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec, 

Msza św. i zmiana tajemnic różańcowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana  
Obok krzyża Jezusa 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. 
 

Maryja pod krzyżem z woli Chrystusa stała się naszą Matką, Matką nas 
wszystkich, Matką całego Kościoła. Ona po macierzyńsku wprowadza nas 
w miłość Chrystusa, której żaru doświadczyła. Jej serce otwarte jest na życie 
wszystkich uczniów Chrystusa. W Niej każdy ma swoją Matkę, której może 
zawierzyć swój los. Wszyscy tu na Ziemi potrzebujemy matki. Matki nas najpierw 
wydają na Świat, a potem są najbliższymi osobami naszego życia. Można mieć 
w życiu różnych przyjaciół, oddanych i wiernych, ale najwierniejszym 
przyjacielem pozostaje zawsze kochająca matka. Ona słowu „kocham” nadaje 
tu na Ziemi najpełniejszą treść. Maryja obecna pod krzyżem przypomina nam, 
że z woli Jej Syna jest obecna przy nas zwłaszcza wtedy, gdy cierpimy, gdy 
jesteśmy opuszczeni i poniżeni. Z naszej strony jest potrzebny akt wzięcia 
Jej do siebie, tak jak to uczynił św. Jan: „I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.” 
(J 19,27b). Czyn umiłowanego ucznia, który wziął Maryję do siebie, jest dla nas 
ciągłym wyzwaniem, byśmy czynili to samo. Gdy bierzemy Ją do siebie, gdy 
mamy Ją przy nas w naszym życiu, uczymy się od Niej wierzyć, kochać i cierpieć 
– po prostu uczymy się od Niej wypełniać wolę Bożą. A Ona ze swej strony jest 
wtedy naszą Orędowniczką, Pośredniczką i Pocieszycielką – Nieustającą Pomocą. 
Mamy tyle świadectw potwierdzających to, że Ona jest zawsze z nami jako nasza 
Matka i nas wspomaga, że wspomaga osoby indywidualne, wspomaga nasze 
rodziny i całe narody. Dziękujmy Chrystusowi za podarowanie nam Matki, która 
nas wspomaga i kocha. Dziękujemy Ci Maryjo… za Twoją nieustającą pomoc!  

TYGODNIK PARAFIALNY 

Nieustającej 

Westchnienie… 
 

28.06.2020 
XIII Niedziela zwykła – odpust parafialny 

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

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

TYDZIEŃ 2 7(64)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 29.VI – 5.VII 2020 

poniedziałek + Piotr Wojnar od rodziców 

wtorek O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Lucyny 

środa O zdrowie i błogosławieństwo Boże za wstawiennictwem 
Matki Bożej dla Alicji, Karoliny i Aleksandra  

czwartek + Mateusz, + Paweł, + Grzegorz, + Andrzej  

piątek + Edward Hawro od rodziny Gilarskich z Grabowca 

sobota O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej dla małżonków przeżywających 15-tą r. ślubu  

niedziela + Piotr Wojnar od rodziców 
 


