
MÓDLMY SIĘ O NIEUSTANNE POMNAŻANIE NASZYCH TALENTÓW – DANYCH NAM PRZEZ BOGA 
   ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 15.11.2020r. 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach 

AVE MARIA…  +*+*+* *+*+*+ TYDZIEŃ 47/2020 Ogłoszenia 

Duszpasterskie… 
 

15.11.2020 (XXXIII Niedziela zwykła) 

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

Justyny i Wojciecha Tajchman, Anity i Przemysława Kisała, Katarzyny i Zbigniewa 
Statkiewicz. 

2. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Irena i Andrzej Cieszyńscy 120 zł 
(II rata), P. Izabela i Zbigniew Kożuszek 240 zł, anonimowa 300 zł.  

3. Msze św. w tygodniu: czwartek i sobota o godz. 700, pozostałe dni o godz. 1700. 
W środę o godz. 1630 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

4. Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku liturgicznego. 
 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(16.XI – 22.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. 

Każdy człowiek napotyka na okazję zdobycia czegoś, co w niedalekiej przyszłości 
będzie już nieosiągalne. Kto wykorzysta szansę, ma później satysfakcję i jest 
zadowolony. Pewien książę, który wrócił wyczerpany z polowania i pragnąc odpocząć, 
polecił służbie, by z żadnych powodów nie budziła go. W czasie jego snu przybyło 
poselstwo ofiarujące mu urząd królewski, jednak słudzy nie odważyli się go zbudzić, 
toteż delegacja odjechała. Jakież było jego rozczarowanie i smutek, gdy dowiedział się, 
że sen pozbawił go korony królewskiej. Zmarnowane możliwości, zmarnowane okazje. 
Towarzyszą im zawsze gorzkie uczucia żalu i wyrzuty sumienia. Wielkość zawodu 
zależy oczywiście od wielkości poniesionej straty (od wielkości popełnionego błędu). 
Każdy człowiek natrafia w swoim życiu na pewną szczególną okazję, niezwykłej 
doniosłości szansę, której zaprzepaszczenie jest stratą nieskończenie większą niż 
niezdobycie królewskiej korony. Chodzi o szansę na uzyskanie życia wiecznego. 

Zwijasz czy 
rozwijasz 

swój 
talent?  

 


