
Św. Jan Paweł II:  „Przyjmijcie ode mnie  
tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec  

i pozostańcie jej wierni” 

+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać sprzątającym nasz kościół. Na kolejny tydzień 

do sprzątania prosimy rodziny: Małgorzaty i Kazimierza Smyk, Aleksandry 
i Czesława Czyż, Eweliny i Andrzeja Zaworskich. 

2. Msze św. w tygodniu o godz. 1800. Jutro Święto NMP Matki Kościoła (drugi 
dzień „Zielonych Świąt”). Msze św. będą o godz. 800 i 1800. W tym tygodniu 
dni odnowy duchowej – I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Rozpoczyna 
się czerwiec – miesiąc czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę o 
godz. 1730 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. 

3. We czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania 
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego 
zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, 

abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym 
we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, 
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły 
mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył 

Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, 
abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie 
przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte 
z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 
 
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego powróćmy myślą do 7 czerwca 1991 
roku. Na zakończenie Eucharystii, sprawowanej w Płocku, św. Jan Paweł II 
powiedział wówczas do zgromadzonych: „Drodzy bracia i siostry, 
do wszystkich mówię słowa Apostoła: „Różne są dary łaski, lecz ten sam 
Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie 
działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich” (1 Kor 12, 6). 
Niech każdy odnajdzie się w tych słowach, niech każdy strzeże swojego daru, 
swojego charyzmatu i według niego działa w Kościele, według niego działa 
też dla dobra tej wielkiej wspólnoty, jaką jest nasza Ojczyzna. 
„Bogu dziękujcie (...). Ducha nie gaście!” Papież wezwał w ten sposób swoich 
rodaków do wdzięczności Bogu oraz otwarcia się na Ducha Świętego. 
I pokazał, że nie jesteśmy samowystarczalni. Potrzebujemy mocy z wysoka, 
aby blask zmartwychwstałego Pana mógł przedrzeć się przez ciemności 
naszej duszy. Francuski noblista Henryk Bergson napisał, że istnieją dwa 
źródła religii. Pierwsze to wnętrze człowieka, gdzie dokonuje się spotkanie 

 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 1.VI – 7.VI 2020 

poniedziałek Dziękczynna za łaski z prośbą o uzdrowienie wewnętrzne 

wtorek + Stanisława, + Franciszek Kuźniar 

środa Dziękczynna za łaski z prośbą o zdrowie i Boże dary 

czwartek O dary Ducha Świętego, zdanie egzaminów dla 
maturzystów – ofiarują rodzice 

piątek O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jolanty 

sobota Dziękczynna za czułą opiekę Bożą przez ręce Maryi nad 
rodziną 

niedziela + Edward Grad 

TYGODNIK PARAFIALNY 

Nieustającej 

Westchnienie… 
 

31.05.2020 
Niedziela Zesłania Ducha Świętego  

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

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

TYDZIEŃ 23(60)/2020  


