
MÓDLMY SIĘ O NIEUSTANNE PRAWDZIWE ROZPOZNAWANIE NASZEGO PRZEZNACZENIA W WIERZE 
   ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 11.07.2021r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bóg zapłać sprzątającym i strojącym nasz kościół w ostatnim tygodniu. Na sobotę do sprzątania 

prosimy rodziny: Anny i Adama Rajzer, Teresy i Augustyna Pankiewicz, Beaty i Krzysztofa Sitko. 
2. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby kościoła. Złożyli je w ostatnim czasie: P. Beata i Krzysztof Sitko 240 zł 

(„20-tki”) i 60 zł na ogrzewanie; P. Teresa Olejarka 150 zł; P. Agnieszka i Jacek Zając 240 zł. 
3. Msze św. w tygodniu: wtorek, czwartek i sobota rano o godz. 700; poniedziałek, środa i piątek o godz. 1800. 
4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 
5. Zapowiedzi przedślubne (I zap.): do zawarcia związku małżeńskiego przygotowują się: 

Piotr Barański i Karolina Świecarz. 
 
 
 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach 

AVE MARIA…  +*+*+* *+*+*+ TYDZIEŃ 28/2021 Ogłoszenia 

Duszpasterskie… 
 

11.07.2021 (XV Niedziela zwykła) 

O 
D 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 12.VII – 18.VII 2021 
poniedziałek + Maria Mazur, od kolegów i koleżanek z pracy syna 

wtorek + Maria Mazur, od kolegów i koleżanek z pracy syna 

środa + Jan Pelczarski 
czwartek + Maria Mazur, od kolegów i koleżanek z pracy syna 

piątek + Eugeniusz Sitko, od syna z rodziną 
sobota O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zenona 
niedziela + Czesława Kuter, od męża 

 

 „Wszyscy umieją się zwierzać ze swoich ziemskich 
przygód, ale nikt nie umie zwierzyć się drugiemu ze 
swojej miłości do Boga, by ta rozprzestrzeniała się 
z duszy na duszę jak pożar.” 

Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz 
z zamkniętymi oczami duszy: Jezu, Ty się tym zajmij! 

Postępuj tak we wszystkich twoich potrzebach. 
Postępujcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne 

i ciche cuda. To wam poprzysięgam na moją miłość. 

ks. Dolindo Ruotolo 

Jezu, Ty się tym zajmij! 

ks. Dolindo Ruotolo 


