
MÓDLMY SIĘ O NIEUSTANNE ODNAJDYWANIE PRAWDZIWEGO CHLEBA ŻYCIA WIECZNEGO 
   ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 25.07.2021r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bóg zapłać sprzątającym i strojącym nasz kościół w ostatnim tygodniu. Na sobotę 

do sprzątania prosimy rodziny: Krystyny i Jana Kuźniar, Marty i Krzysztofa Brzezickich, 
Renaty i Marka Dyrda. 

2. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby kościoła. Złożyli je w ostatnim czasie: P. Ewelina 
i Krzysztof Wróblewscy 300 zł; P. Monika i Gracjan Lubczyńscy 400 zł; P. Anna i Stanisław 
Żyga 300 zł. 

3. Msze św. w tygodniu: wtorek, czwartek i sobota rano o godz. 700; poniedziałek, środa 
i piątek o godz. 1800. 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 
5. Przyszła niedziela będzie niedzielą adoracyjną. 
6. Zapowiedzi przedślubne (I zap.): do zawarcia związku małżeńskiego przygotowują się: 

Dominik Kuźniar (nasz parafianin) i Agnieszka Rywak z Wyszatyc. 
 
 

 
 
 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach 
 

AVE MARIA…  +*+*+* *+*+*+ TYDZIEŃ 30/2021 Ogłoszenia 

Duszpasterskie… 
 

25.07.2021 (XVII Niedziela zwykła) 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 26.VII – 1.VIII 2021 
poniedziałek + Jolanta Dąbrowska i zmarli z rodziny 

wtorek Dziękczynna za Łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże 

środa O Boże błogosławieństwo i potrzebne Łaski, za przyczyną Matki Bożej, dla Lucyny 

czwartek + Maria, + Tadeusz Cieszyńscy, od rodziny w rocznicę śmierci 

piątek + Ks. Franciszek Rząsa 

sobota + Leon 50 r. śmierci, + Maria 

niedziela + Albin Jawniak, 4 r. śmierci 
 

 Kiedy spożywamy Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego 
niż zwykle. Jedząc inny chleb przyswajasz go i po części za 
każdym razem chleb zmienia się w ciebie. Natomiast ten 

drugi Chleb jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc w stanie 
przemienić go, za to on przemieni ciebie: za każdym razem 

będziesz w części tym, czym jest ten Chleb.  
      św. Augustyn 

 

O 
D 

„Ja jestem chlebem 
żywym, który zstąpił 

z Nieba. Jeśli kto 
spożywa ten chleb, 

będzie żył na wieki.” 


