
MÓDLMY SIĘ O NIEUSTANNE CZUWANIE PRZED NADEJŚCIEM PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA 
   ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 08.11.2020r. 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach 

AVE MARIA…  +*+*+* *+*+*+ TYDZIEŃ 46/2020 Ogłoszenia 

Duszpasterskie… 
 

08.11.2020 (XXXII Niedziela zwykła) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bóg zapłać osobom sprzątającym i strojącym nasz kościół. Na ten tydzień prosimy 

rodziny: Janiny i Alfreda Hawro, Małgorzaty i Piotra Hawro, Romana Gęsiorskiego. 
2. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je P.: Stanisława i Antoni Wojnar 150 zł, 

Monika i Piotr Cieszyńscy 250 zł. 
3. Msze św. w tygodniu będą: poniedziałek, środa, piątek o godz. 1700, pozostałe dni 

o godz. 700. W środę o godz. 1630 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(9.XI – 15.XI 2020): 

 Msze św. gregoriańskie za Ś.P. Edwarda Hawro. 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci! 

 
Ś. † P. Ś. † P. 

Pewien człowiek zabłądził na pustyni i od dwóch dni wędrował wśród niekończących się, rozgrzanych 
słońcem piachów. Był już u kresu sił. Niespodziewanie ujrzał przed sobą sprzedawcę krawatów. 
Nie miał on przy sobie nic innego – jedynie mnóstwo krawatów. I natychmiast próbował sprzedać 
jeden z nich człowiekowi umierającemu z pragnienia. Wyczerpanemu i spragnionemu wędrowcy 
handlarz wydał się szalony: czyż ktoś przy zdrowych zmysłach próbowałby sprzedać krawat 
człowiekowi łaknącemu jedynie wody? Sprzedawca wzruszył obojętnie ramionami i ruszył w dalszą 
drogę. Przed zapadnięciem zmroku znużony wędrowiec, już z wielkim trudem poruszający zbolałymi 
nogami, uniósł głowę i osłupiał: znajdował się przed elegancką restauracją, obok której stał szereg 
samochodów! Budynek był okazały, a dookoła niego rozciągała się pustynia. Z trudem dowlókł się do 
drzwi restauracji i prawie mdlejąc z pragnienia wyszeptał: – Litości, wody! – Przykro mi, proszę pana, 
– rzekł ze współczuciem uprzejmy szwajcar – nie przyjmujemy gości bez krawatów. Są osoby 
przemierzające pustynię swego życia z ogromnym pragnieniem przyjemnych doznań. 
Za głupców uważają tych, którzy chcą ich zapoznać z Ewangelią. Jest to posłanie zbyt 
zaskakujące dla ich pustyni! Lecz kiedy zapragną wejść do "Hotelu Pana", zostanie 
im powiedziane: "Przykro mi, tutaj nie można wstąpić bez odnowionego serca". 
 

„Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy 
od ciała, natomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać 

powinni, to jest odłączenie od Boga.” Św. Augustyn 

 W ostatnim czasie odeszła od nas do Pana: 
Ś.P. Maria Kuźniar 

W iecz n e  od pocz ywan ie  r a cz  J e j  dać  Pan ie…  


