
MÓDLMY SIĘ O NIEUSTANNE POGŁĘBIANIE WIARY W ŻYWE SŁOWO BOŻE – JEZUSA CHRYSTUSA 
   ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 24.01.2021r. 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach 

AVE MARIA…  +*+*+* *+*+*+ TYDZIEŃ 4/2021 Ogłoszenia 

Duszpasterskie… 
 

24.01.2021 (III Niedziela zwykła) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bóg zapłać rodzinom sprzątającym nasz kościół w minionym tygodniu. Na najbliższy 

tydzień prosimy rodziny: Grażyny i Waldemara Lenar, Natalii i Andrzeja Bednarskich, 
Gabrieli i Rafała Dziura. 

2. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Renata i Janusz Kuter 200 zł (za 2020r.), 
P. Małgorzata i Stanisław Kuźniar 250 zł. 

3. Jutro Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. 

4. Msze św. w tygodniu będą: wtorek i czwartek rano o godz. 700; pozostałe dni o godz. 1700. 
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1630. 

5. W piątek i sobotę spotkania młodzieży przygotowanej do bierzmowania. 
6. Dziś zbiórka do puszek na poszkodowanych na skutek trzęsienia ziemi w Chorwacji. 
 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(25.I – 31.I 2021): 

 Msze św. gregoriańskie za Ś.P. Julię Pusz. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci! 

 
Ś. † P. Ś. † P. 

"Jeśli nasz Pan powróciłby dziś na Ziemię, ukazał się nam 
i przemówił do nas, Jego przesłanie byłoby zgodne z tym, 

co przeczytasz w Biblii. Są tam bowiem zawarte Jego myśli, Jego 
przykazania, Jego pragnienia, Jego ostrzeżenia… całe Jego serce. 

Gdy polegasz na Bożym głosie, kroczysz po pewnym gruncie. 
Masz prawdę, której możesz ufać. Masz moc, która tworzy nowe 
życie i uwalnia Łaskę, dzięki której możesz wzrastać w wierze."  

– Mamo, jaki jest skuteczny 
przepis na dobry i szybki 

obiad, taki, żeby smakowało 
i żeby się nie zmęczyć podczas 

przygotowań? – pyta 
dorastająca córka. – Jest taki 

i to niezawodny: obiad 
u mamy lub teściowej! 

"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 

Córka dzwoni do matki: 
– Mamo pokłóciłam się z mężem! 
Chcę by gorzko tego pożałował, 
więc jadę nocować do Ciebie. Matka 
odpowiada: – Zaczekaj! Jeśli ma 
gorzko pożałować, to raczej ja 
przyjadę nocować do Ciebie. 
Myślę, że dwa tygodnie 
wystarczą! 


