
MÓDLMY SIĘ O NIEUSTANNE CZUWANIE PRZED NADEJŚCIEM PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA 
   ks. proboszcz Kazimierz Kopeć Niziny, 29.11.2020r. 

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nizinach 

AVE MARIA…  +*+*+* *+*+*+ TYDZIEŃ 49/2020 Ogłoszenia 

Duszpasterskie… 
 

29.11.2020 (I Niedziela Adwentu) 

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

Elżbiety i Mariana Kazieczko, Anety i Wiesława Pelc, Beaty i Andrzeja Pelc. 
2. Msze św. w tygodniu: poniedziałek i czwartek rano o godz. 600, pozostałe dni 

o godz. 1700. W środę o godz. 1630 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
W tym tygodniu dni odnowy duchowej: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W sobotę o godz. 1630 wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec, zmiana 
tajemnic różańcowych i Msza św.  

3. W przyszłą niedzielę na sumie, poświęcenie medalików dla dzieci kl. III. 
 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(30.XI – 6.XII 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. 

Szkocki teolog William Barclay napisał opowiadanie o trzech diabłach, którzy 
przygotowywali się w piekle do tego, aby kusić i zwodzić ludzi. Tuż przed wyruszeniem 
na Ziemię, stanęli przed szefem Lucyferem, który miał sprawdzić, czy przygotowali się 
dobrze do wypełnienia swojej misji. Szatan zadał pytanie pierwszemu z diabłów: W jaki 
sposób będziesz kusił i zwodził ludzi po to, aby ich zniszczyć? – Planuję przekonać ich, 
że nie ma Boga. A ty? – zapytał drugiego. Ja planuję przekonać ludzi o tym, że nie ma 
piekła. A jak ty będziesz kusił i zwodził ludzi? – zapytał trzeciego. Ja po prostu będę się 
starał przekonać ludzi o tym, że mają wiele czasu na przygotowanie się do śmierci i do 
czekającego ich Sądu Ostatecznego. Szatan uśmiechnął się do trzeciego diabła 
i powiedział: Zrób tak synu, a na pewno zwiedziesz w ten sposób wielu ludzi. 

„CZUWAJCIE I MÓDLCIE SIĘ W KAŻDYM 

CZASIE, ABYŚCIE MOGLI STANĄĆ 

PRZED SYNEM CZŁOWIECZYM." 
Łk 21,36 

 W ostatnim czasie odeszła od nas do Pana: 
Ś.P. Stanisława Matłosz 

W iecz n e  od pocz ywan ie  r a cz  J e j  dać  Pan ie…  


