
MÓDLMY SIĘ O NIEUSTANNE POMAGANIE NASZYM BRACIOM I SIOSTROM –  BĘDĄCYM W POTRZEBIE 
   ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 22.11.2020r. 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach 

AVE MARIA…  +*+*+* *+*+*+ TYDZIEŃ 48/2020 Ogłoszenia 

Duszpasterskie… 
 

22.11.2020 (Niedziela Chrystusa Króla) 

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

Wiesławy i Józefa Litwin, Joanny i Krzysztofa Litwin, Krystyny i Mieczysława Cieszyńskich. 
2. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Anna i Stanisław Pondel 240 zł, 

P. Małgorzata i Henryk Jaroch 250 zł, P. Magdalena i Krzysztof Łoś 300 zł, P. Agnieszka 
i Marcin Mikiccy 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 I niedziela Adwentu i początek nowego roku liturgicznego. 
 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(23.XI – 29.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. 

Zwijasz czy 
rozwijasz 

swój 
talent?  

 

„Widzimy, jak zło chce dominować na Świecie, i dlatego 
konieczne jest to, by podjąć walkę ze złem. Widzimy, jak zło 

postępuje na różne sposoby, okrutne, posługując się różnymi 
formami przemocy, ale także pod maską dobra, niszcząc 

w ten sposób fundamenty moralne społeczeństwa." 
Benedykt XVI 

Nikos Kazantzakis, w jednej ze swoich opowieści pisze 
o kimś, kto całe życie zbierał pieniądze na pielgrzymkę do 
Jerozolimy. Kiedy już zebrał wielką sumę, spakował torby 
podróżne, pożegnał się z rodziną i wyruszył w stronę 
Świętego Miasta. Ale kiedy tylko wyjechał za bramę swojego 
miasta, ujrzał żebraka, który nie miał ani domu, ani nikogo, 
kto by mu pomógł. Oddał więc mu wszystkie oszczędności 
i wrócił do domu. Rodzina wybiegła naprzeciw zdziwiona 
i zaczęła pytać z przekąsem: „Już dojechałeś do Jerozolimy?”. 
On ze stoickim uśmiechem powiedział: „Tak, dojechałem, 
zobaczyłem nawet Jezusa”. Okazał miłosierdzie i dlatego 
uznał, że nie muszę wędrować do Jerozolimy. 

 
    ZŁO 

DOBREM 
ZWYCIĘŻAJ 


