Proponujemy następującą kolejność nabożeństw różańcowych: poniedziałek modlitwa
za misje oraz nowe powołania; wtorek różaniec rodziców za dzieci; środa różaniec
wynagradzający - mężczyźni; czwartek różaniec z osobistymi prośbami; piątek różaniec
dzieci; sobota różaniec małżeński i rodzinny oraz niedziela różaniec ogólny

29 NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.10. 2021
* Niezwykła to sytuacja, kiedy Pan staje się sługą. Bóg oddaje się w ręce człowieka, by móc stać
się pokarmem, który możemy jeść. Tylko Bóg, który jest miłością, może to zrealizować. Tylko
Bóg, który ustanowił Eucharystię, gorąco pragnie zasiąść z nami do stołu i z nami ją spożywać.
* Jutro przypada wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który zanim rozpoczął kroczenie
drogą Pańską, był lekarzem. Tego dnia pamiętajmy o pracownikach służby zdrowia, o tych,
którzy służą nam i opiekują się nami.
* Tydzień temu w Dzień papieski, do puszki na stypendia zebraliśmy 1100zł - Bóg zapłać
* Przypominamy o stałych nabożeństwach: Adoracja Najśw. Sakramentu: we wtorek po
Mszy do 21.oo i Czwartek o godz. 17.oo
* Polecam prasę katolicką: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.
*********************
W tych dwóch tygodniach patronują nam:
– w poniedziałek 18 X – św. Łukasz, ewangelista;
– w środę 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Akademii Krakowskiej, patron
profesorów, studentów, młodzieży i szkół katolickich, pomagał potrzebującym;
- w piątek 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież
- w czwartek 28 X – święci apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, według tradycji
głosili wiarę w Mezopotamii i Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską.
********************

* Zapraszamy chłopców i dziewczęta, także grających na instrumentach
do włączenia się do scholii parafialnej
* W sobotę o godz. 11.oo na spotkanie
Oazy Dzieci Bożych w sali parafialnej
zapraszamy dziewczynki i chłopców,
już od 2 klasy * * * * * * * * *
*Na „Poniedziałkowe spotkania z
Biblią” zapraszamy wszystkich, którzy
chcieliby się pochylić nad Słowem
Bożym. Ono nadal przemienia nasze
życie. Początek o godz.19.oo,
najczęściej w kościele, na krótkiej modlitwie, w później w sali
parafialnej. Zabierzmy na nie Pismo Święte.
Nasz adres:
Rzymskokatolicka Parafia pw. Bł. Bolesławy Lament
ul. Żwirowa 4,
13-100 Nidzica
tel/fax. 089 625 26 05
Www.parafia.nidzica.pl
email: parafianidzica@wp.pl
nr konta parafialnego: 91 8834 0009 2001 0000 0446 0001
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* Bóg słyszy nasz głos, nasze wołanie nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że nie jesteśmy
w stanie przebić się przez współczesny szum, który zewsząd nas otacza. On potrafi
wyłuskać nasze wołanie pełne wiary, miłości i
zaufania jak wołanie Bartymeusza.
* Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny,
w którym będziemy otaczać modlitwą i wsparciem
materialnym szczególnie tych, którzy głoszą
Chrystusa na wszystkich kontynentach świata.
Pamiętajmy o Misjonarzach, którzy gościli wiele
razy w naszej Parafii.
* Dyżur spowiedzi jest codziennie przed i często
w trakcie Mszy św.
****************
WYPOMINKI I MSZY GREGORIAŃSKA Zbliża się listopad, miesiąc pamięci o
naszych bliskich zmarłych. W tym czasie będziemy modlić się za nich podczas Mszy św.
gregoriańskiej i różańca połączonego z wypominkami. Kartki na wypominki i Mszę św.
gregoriańską będą rozłożone na stoliku i parapetach okien w naszym kościele.
Proszę aby czytelnie wypełniać kartki (imię piszemy w mianowniku np: Jan, Anna).

***************
Procesja Różańcowa za Polskę 17 X 2021
Odpowiadając na wezwanie z Fatimy.
Pokutujemy i wynagradzamy za grzechy własne
i grzechy wszystkich Polaków, w jedności z całą
Polską. Zapraszamy z całymi rodzinami. Razem
z różańcem w ręku i miłością do Maryi!!
Kard. Hlond powiedział: “Polska nie zwycięży
bronią, ale modlitwą, pokutą i wielką miłością
bliźniego i Różańcem. Jedyną bronią, którą
Polska używając odniesie zwycięstwo jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę”.
W Nidzicy będzie jedna procesja: rozpoczęcie o godz. 15.oo w kościele dziekańskim,
następnie procesyjne przejście na plac przed ratuszem i modlitwa różańcowa.
******************
18 X o godz. 9.oo, organizowana jest Międzynarodowa Akcja Modlitewna
"MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU". Na sześciu kontynentach dzieci z
wielu krajów świata modlą się na różańcu
w intencji pokoju, ta szczera modlitwa
może odmienić naszą planetę. Pamiętajmy
o licznych prośbach o modlitwę różańcową, jakie Matka Boża Fatimska kierowała
do dzieci w Fatimie oraz o słowach o. PIO:
“jeśli milion dzieci bedzie modliło się na
Różańcu, to świat napełni się pokojem”.
godzina 9.oo jest godzina umowną najważniejsza jest intencja, w jakiej dzieci jednoczą się tego dnia na modlitwie na całym
świecie. Zapraszam dzieci na Różaniec w Poniedziałek o g. 17.3o (zamiast piątku).
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17 X
29 Niedziela Zwykła
8.oo śp. Irena Szczepańska - od sąsiadów z ul. Krótkiej
10.oo śp. Henryk Balicki (16 rocznica)
12.oo śp. Marianna i Adam Marcjanik oraz dziadkowie Sokołowscy i Marcjanik
18.oo nabożeństwo różańcowe
18.3o śp. Ryszard Jankowski (28)
18 X Poniedziałek 17.oo śp. Marianna Jabłonowska (z pogrzebu)
18.oo śp. Ryszard Jankowski (29)
19 X Wtorek
po 18.3o Adoracja do godz. 21.oo
17.oo śp. Ryszard Jankowski (30) 18.oo śp. Gracjan Ślosarski
20 X Środa 17.oo śp. Jadwiga i Józef Iwańscy oraz Janina Gołębiewska
18.oo śp. Jadwiga, Stanisław i Jerzy - w kolejną rocznicę
21 X
czwartek
18.oo Dziękczynna, z prośbą o Boże błog., opiekę Niepokalanej, dary Ducha Świętego
zdrowie i doświadczenie Bożej Miłości dla Piotra w 18 urodziny - od babci
22 X Piątek
17.oo śp. rodzice Mielczarek i Kołakowscy
18.oo O Boże miłosierdzie dla Józefa, Jadwigii, Anieli, Adama, Henryka i Zenona
Boruckich oraz Marii i Franciszka Dorockich
23 X sobota 17.oo O Boże błogosławieństwo
18.oo śp. Marianna Jabłonowska
24 X
30 Niedziela Zwykła
.
8.oo śp. Tadeusz, Anna i wszyscy z rodz. Leźnickich oraz Tadeusz Podjaski
10.oo śp. zmarli z rodz. Kwiatosz, Samsel i Jasińskich
12.oo Dziękczynna, o Boże błog., opiekę Niepokalanej i zdrowie dla
Agnieszki i Zbigniewa w 16 roczn. ślubu i dla dzieci
18.3o śp. Maria, Eugeniusz, Wacław i Igor
25 X Poniedziałek
17.oo zajęta 18.oo śp. Gracjan Ślosarski
26 X Wtorek po 18.3oAdoracja do godz. 21.oo
17.oo śp. rodzice Stanisława i Henryk oraz Bogumiła i Tadeusz Tymińscy
18.oo Dziękczynna, o Boże błog., opiekę Niepokalanej i zdrowie dla
Jolanty i Arkadiusza Sobotka w 30 lecie małżeństwa
27 X Środa 17.oo wolna
18.oo śp. Zbigniew Lipner
28 X czwartek godz. 17.oo Adoracja Najśw. Sakrament 18.oo śp. Tadeusz Jaworski
29 X
piątek
17.oo wolna
18.oo śp. Antonina, Witold i Lech oraz zm. z rodz. Polinkiewicz oraz Rudnickich
30 X sobota
17.oo wolna
18.oo wolna
31 X
31 Niedziela Zwykła
8.oo śp. Tadeusz Szczepański; rodzice z obu stron, bracia Andrzej i Stefan
oraz Jan Słomkowski
10.oo śp. rodzice Jan i Janina Gostkiewicz oraz Tadeusz Marcjanik
12.oo śp. Feliksa (kol. roczn.) i Józef Mazurowie oraz wszyscy zm.
z rodz. Malanowskich i Mazurów
18.oo nabożeństwo różańcowe
18.3o wolna
Zapisujemy już terminy mszy na Nowy Rok 2022.
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KOMENTARZ DO CZYTAŃ
Iz 53,10-11 Cena zbawienia
Hbr 4,14-16 Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa
Mk 10,35-45 (krótsza: Mk 10,42-45) Przełożeństwo jest służbą
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza kieruje dzisiaj nasz wzrok na
cierpiącego Sługę Boga, który sam oddaje się na ofiarę. Sprawować
władzę to służyć. Służyć to ofiarować się. Ofiara kosztuje, dlatego Pan
Bóg towarzyszy także w naszych trudach i cierpieniu przez swojego Syna Jezusa
Chrystusa. On jest dla nas wzorem bycia przełożonym, odpowiedzialnym za drugiego
człowieka, niezależnie, czy jest to miejsce pracy, czy rodzinny dom. Nie bójmy się służyć
innym w naszym środowisku parafialnym i dzielmy się tym, w co Bóg nas obficie
wyposażył.
****************************

30 Niedziela Zwykła

Jr 31,7-9 Pan wybawił swój lud
Hbr 5,1-6 Chrystus kapłanem na wieki
Mk 10,46b-52 Uzdrowienie niewidomego z Jerycha
Pan Bóg przywraca nam zdrowie, siły i radość. Tę prawdę
przypomina nam dziś liturgia słowa. Prorok Jeremiasz wzywa do
radości z odnalezienia Bożej drogi prowadzącej do zbawienia.
Autor Listu do Hebrajczyków mówi o Chrystusie, który jest
Arcykapłanem, jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi,
który może w pełni zadośćuczynić za nasze grzechy. Kiedy
zgrzeszymy, możemy, jak dzisiejszy bohater Ewangelii, rozpaczliwie wołać o pomoc do Pana
Jezusa. Mimo naszej biedy, zarówno tej duchowej, jak i materialnej, będziemy wysłuchani
dzięki naszej wierze. Zatroszczmy się o nią. Wysłuchajmy słowa Bożego z wiarą i pragnieniem
uzdrowienia duszy i ciała przez łaskę Bożą.
***********************
Październik miesiącem modlitwy różańcowej: Nie zapominajmy o tej prostej, ale jakże
skutecznej modlitwie, która była tak bardzo doceniania przez wielu
świętych. Św. o Pio powiedział "Różaniec jest potężną bronią w walce z
siłami zła, które wszelkimi sposobami starają się doprowadzić ludzi do
zguby wiecznej. Różaniec jest najsubtelniejszą i najprostszą spośród
wszystkich istniejących modlitw. Rozpoczyna się od rozważania tajemnicy
zwiastowania i prowadzi nas przez tajemnice życia, śmierci i
zmartwychwstania naszego Pana Jezusa” Nabożeństwa w tygodniu
będą o godz. 17.30 a w Niedzielę o godz. 18.oo. Jak ktoś z Was nie może przyjść do
kościoła na wspólną modlitwę, to jest ona transmitowana.
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