
MÓDLMY SIĘ O NIEUSTANNE ODPOWIADANIE „TAK” ZMARTWYCHWSTAŁEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI  
   ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 25.04.2021r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bóg zapłać sprzątającym nasz kościół. Na kolejny tydzień troskę o porządek i piękno 

w kościele powierzamy rodzinom: Marii i Stanisława Sęk, Małgorzaty i Pawła Demczuk, 
Jolanty i Zenona Pieczonka. 

2. Bóg zapłać składającym ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Agnieszka i Bogdan 
Gromadzcy 250 zł, P. Maria Tajchman 300 zł, P. Krystyna Nawojska 100 zł, P. Józefa 
Tajchman 120 zł, P. Jolanta Statkiewicz 120 zł. 

3. Msze św. w tygodniu: poniedziałek i czwartek rano o godz. 700, pozostałe dni 
o godz. 1800. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. W tym 
tygodniu czcimy: we czwartek św. Katarzynę Sieneńską – patronkę Europy.  

4. Zapraszam na I sobotę miesiąca wszystkich członków Róż różańcowych i czcicieli Matki 
Bożej, by wynagrodzić Matce Bożej za zniewagi jakich doznaje od ludzi. O godz. 1730 
różaniec, zmiana tajemnic różańcowych i Msza św. W sobotę również początek 
nabożeństw majowych.  

5. Przyszła niedziela będzie niedzielą adoracyjną. 
 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(26.IV – 2.V 2021): 

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

 

 

 

 

 

  

 

 

 Panie Jezu, Dobry Pasterzu dziękuje Ci za dar Twej miłości, która każe Ci szukać 
owce zagubione. Proszę Cię przyjdź Panie i odszukaj te owce zagubione w cierniach 
współczesnego Świata. Odszukaj je Panie i weź na ramiona i przyprowadź do 
Owczarni. Niech zapanuje radość, że się odnalazły, że żyją choć były umarłe. Pochyl 
się zwłaszcza nad tymi, którzy nie potrafią zerwać z grzechem, i tymi pogrążonymi 
w nałogach, daj im Łaskę powrotu do Ciebie. A tym, co Cię jeszcze nie znają, pozwól 
doświadczyć daru Twej Obecności. Dziękuje Ci, Jezu za to, że z miłości karmisz 
głodnych Twej Prawdy. Dziękuję Ci za Twą miłość która, każe Ci szukać tych, co od 
Ciebie odeszli i tych, co o Tobie nigdy nie słyszeli. Wezwij Panie robotników na 
żniwo. Daj nam ludzi gorliwych i świętych dla służby ratowania dusz. Obdarz ich 
żarliwą miłością i duchem ofiarnym, duchem misyjnym, aby odważnie głosili 
całemu Światu Dobrą Nowinę o jedynym Mesjaszu. Bądź uwielbiony Chryste 
Pasterzu za Twą miłość i za Twe miłosierdzie teraz i zawsze. Amen 

 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach 

AVE MARIA…  +*+*+* *+*+*+ TYDZIEŃ 17/2021 Ogłoszenia 

Duszpasterskie… 
 

25.04.2021 (IV Niedziela Wielkanocna) 
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„Ja jestem 
dobrym 
pasterzem 

i znam owce 
moje, a moje 

Mnie znają…” 


