
MÓDLMY SIĘ O NIEUSTANNE NAWRACANIE SIĘ NA DROGĘ JEZUSA CHRYSTUSA – JEDYNEGO ZBAWICIELA 
   ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 21.02.2021r. 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach 

AVE MARIA…  +*+*+* *+*+*+ TYDZIEŃ 8/2021 Ogłoszenia 

Duszpasterskie… 
 

21.02.2021 (I Niedziela Wielkiego Postu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bóg zapłać rodzinom sprzątającym nasz kościół w minionym tygodniu oraz za trud 

odśnieżania. O zatroszczenie się o porządek w kościele i wokół niego prosimy rodziny: 
Anny i Tadeusza Białowąs, Malwiny i Pawła Szpunar, Joanny i Andrzeja Musz. 

2. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Małgorzata Wojciechowska 400 zł, 
P. Renata i Mirosław Pszeniczni 250 zł, P. Ludwika Buszta 250 zł, P. Alicja Pelc 50 zł. 

3. Msze św. w tygodniu: wtorek rano o godz. 700, pozostałe dni o godz. 1700. W środę Nowenna 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W piątek o godz. 1700 Droga Krzyżowa i następnie Msza św. 

4. W niedzielę wielkopostny porządek liturgiczny: Msza św. rano o godz. 800, następnie 
po południu Gorzkie Żale o godz. 1500 a po nich druga Msza św. 

5. Za tydzień składka do puszek na misje. 
6. Zapowiedzi przedślubne (I zap.): do zawarcia związku małżeńskiego przygotowują się: 

Mateusz Koperwas z Kadłubisk (Parafia Narol) i Małgorzata Kuter – nasza parafianka. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 22.II – 28.II 2021 
poniedziałek + Jadwiga Sierżęga 

wtorek + Janina i za zmarłych z rodziny Trzynów i Pelczarskich 

środa + Bronisława, + Edward Pusz i zmarli z rodziny 

czwartek Dziękczynna za łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 

piątek W intencji Bogu wiadomej 

sobota + Janina i za zmarłych z rodziny Chabajów i Pelczarskich 

niedziela + Helena, + Edward Grad 
 

„O Dziewico, proszę tylko o trzy rzeczy: O Łaskę Boga, o Jego obecność 
i o Jego błogosławieństwo”. Na innej kartce napisał: „O najsłodszy Jezu, zniszcz we mnie 
wszystko, co jest złem, niech to wszystko złe obumrze. Zniszcz we mnie wszystko, co jest 
występne i samowolne. Wyniszcz wszystko, co Ci się nie podoba we mnie, usuń wszystko 

co jest moje własne. Daj mi prawdziwą pokorę, prawdziwą cierpliwość i prawdziwą 
miłość. Użycz mi doskonałego panowania nad moim językiem.” 

 

„Nawrócenie jest sprawą jednej chwili. Uświęcenie – dziełem całego życia.” 

Matt Talbot 

bł. Josemaria Escriva 


