
 MÓDLMY SIĘ O NIEUSTANNE ZWALCZANIE „ZARAZY” ZAZDROŚCI - W NASZYM CODZIENNYM ŻYCIU 
   ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 26.09.2021r. 

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

sprzątania prosimy rodziny: Heleny i Wiesława Lenar, Magdaleny i Tomasza Szymańskich, 
Zofię Drozd. 

2. Ofiary na potrzeby kościoła złożyli: P. Teresa i Stanisław Kuźniar 300 zł, P. Zdzisława 
i Zbigniew Sobek 300 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. 

3. Msze św. w tygodniu: poniedziałek rano o godz. 700, od wtorku o godz. 1700 a od piątku 
nabożeństwa różańcowe na które serdecznie wszystkich zapraszam.  

4. W tym tygodniu dni odnowy duchowej: I Piątek i I Sobota miesiąca. Okazja do 
skorzystania z sakramentu pojednania z Bogiem codziennie przed Mszą św. 

5. W piątek rano wyjadę do chorych z Komunią św. W trwającym czasie pandemii wyjadę 
tylko do zgłoszonych osób. Po Mszy św. w piątek spotkanie ministrantów. 

6. W sobotę (I Sobota miesiąca) na Mszy św. poświęcenie różańców dzieciom kl. III, zmiana 
tajemnic różańcowych, różaniec i spotkanie z rodzicami dzieci klasy III. 

7. Przyszła niedziela adoracyjna. Składka przeznaczona na Seminarium Duchowne. Złóżmy 
większą ofiarę, aby składka ta była naszą roczną pomocą jesienną – zamiast płodów rolnych. 

8. Intencje mszalne: od jutra rozpoczynają się Msze św. gregoriańskie za Ś.P. Janinę 
Pelczarską. W sobotę Ks. Prałat Stefan Kołodziej odprawi Mszę św. w intencji Róży 
p.w. bł. Jerzego Popiełuszki: dziękczynna za otrzymane łaski od Boga, zebrane plony, 
z prośbą o błogosławieństwo dla członków i rodzin naszych rodzin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach 
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 Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości to zasłużyć na przedmiot 
własnych pożądań. Jest ona bowiem nieufnością wobec samego 

siebie, świadectwem nikłych naszych zalet. 
                                                Nicolas–Sébastien Roch (Chamfort) 

 Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty, która w czasie przemówienia 
wygłoszonego z okazji otrzymania Nagrody Nobla opowiedziała o pewnym 

chłopcu: „Nie zapomnę nigdy małego dziecka, hinduskiego czterolatka. W jakiś 
sposób dowiedział się, że Matka Teresa nie ma cukru dla swoich dzieci. Poszedł 

wtedy do domu do swoich rodziców i powiedział: «Przez trzy dni nie będę jadł 
cukru; podaruję go Matce Teresie». Po trzech dniach rodzice musieli zaprowadzić 

go do mnie, aby mógł przekazać mi szklankę cukru. Ile w tym dziecku było miłości! 
Ten chłopiec potrafił kochać aż do bólu. Nie zapominajcie, że jest wiele dzieci, wiele 

kobiet, wielu mężczyzn na tym Świecie, którzy nie mają tego, co wy macie. 
I pomyślcie, że i wy możecie tak kochać, że aż będzie bolało…” 


