świętości wszystkich i każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. W odróżnieniu od
tej uroczystości Wszystkich Świętch, następnego dnia – 2 listopada – wspomina
się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba. Pewnie wielu z nas uda się na cmentarze,
by wspominać zmarłych. Zanieście im modlitwę. Wysłuchajcie opowieści o ich
życiu, bo oni żyją na tym świecie dopóty, dopóki żyje pamięć o nich. I pamiętajcie,
że w dostaliśmy od Boga olbrzymią moc: możemy uzyskać odpust, czyli całkowite
odpuszczenie kar za grzechy, a co za tym idzie – raj – dla duszy w czyśćcu!
Wystarczy pójść na cmentarz i pomodlić się za zmarłych, być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, zmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga, pomodlić
się w intencjach wyznaczonych przez papieża i wzbudzić akt wyrzeczenia się przywiązania do grzechu. Proste? Jasne! A w ten sposób możemy podać rękę komuś,
kto już zmarł, a tym samym zapewnić mu zbawienie.
Penitencjaria Apostolska potwierdza i przedłuża na cały miesiąc listopad 2021 roku
wszystkie dobrodziejstwa duchowe, czyli odpusty zupełne dla wiernych zmarłych, które
można uzyskać. Wcześniej ten odpust był związany tylko z dniami 1 - 8 listopada

31 NIEDZIELA ZWYKŁA - 31.10. 2021
* Na zakończenie tygodnia misyjnego, w naszym kościele gościmy O Leszka, oblata NMP
ze Słowem Bożym. Po każdej mszy św. będzie rozprowadzał oblackie kalendarze misyjne.
* W poniedziałek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto nakazane
i dzień wolny od pracy, Msze Święte będą sprawowane w kościele o godz. 8.oo i 18.oo,
natomiast o godz. 10.oo od głównej bramy cmentarza rozpoczęcie procesji oraz ok. godz.
11.oo na cmentarzu Msza św.
Wieczorem 1 XI zapraszamy na Wieczór Uwielbienia: o godz. 18.oo Msza św., a po Niej
Uwielbienie ze Wszystkimi Świętymi.
* We wtorek 2 listopada – Dzień Zaduszny. W liturgii Kościół wspomina wszystkich
wiernych zmarłych, którzy poprzedzili nas na drodze wiary.
Podczas Mszy św. o godz.17 i 18 będziemy się modlić za zmarłych.
* W najbliższy I czwartek miesiąca o godz. 17.oo Adoracja - Godzina Święta i modlitwa za
Kościół i o powołania duchowne, wszystko kończymy sprawowaną o godz. 18.oo Mszą Św.
* I piątek miesiąca, jak zawsze dzień wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa za wszelkie
zniewagi i grzechy. Pamiętajmy o spowiedzi św,, okazja codziennie przed i w trakcie Mszy
św., tym bardziej, że chcemy też pomagać naszym zmarłym. Msza Św. o godz. 10 i 18.oo i
nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
* W I sobotę czcimy Niepokalane Serce NMP: o godz. 9.oo rozpoczęcie Adoracji i nabożeństwo I soboty oraz godz. 10.oo Msza św. oraz o 18.oo.
* Polecam prasę katolicką: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.
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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* 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.
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* W Poniedziałek 8 XI w kinie Wenus organizujemy koncert profulaktycznoewangelizacyjny zespołu “Wyrwani z Niewoli” O 8.3o najpierw młodzież szkół średnich
a o 10.2o młodzież klas 7 i 8.
* Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Miejmy odwagę zawsze stawać po
stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu wierni.
* Dziś również pierwsza niedziela listopada.
* W czwartek 11XI będziemy świętowali
Narodowe Święto Niepodległości – 103 rocznicę
Odzyskania Nniepodległości przez Polskę. Aby
podziękować Bogu za odzyskaną wolność i
niepodległość i prosić o dobre jej wykorzystanie,
zapraszamy na Msze Święte o godz.8.oo i 10.oo. Po
Mszy Świętej o godz. 10.oo chcemy szczególnie
zaznaczyć podniosły charakter tego Swieta przez
koncert patriotyczny pod tytułem „Dla Niepodległej”. Będziemy mogli posłuchać, ale
również wspólnie zaśpiewać. * * * * * * * * * * * * * * * *
NOCNA ADORACJA w każdy drugi piątek miesiąca:
najbliższa pt/sob 12/13 XI ,,Przyjdź adorować mnie w
ciszy. Patrz na mnie w ciszy. Kochaj mnie w ciszy.”
Rozpoczęcie po Mszy o 18.oo i zakończenie w sob po 7.20
* W Niedzielę 14 XI WIECZÓR UWIELBIENIA:
Rozpoczęcie Eucharystią o godz.18.3o
******************
W tych dwóch tygodniach patronują nam:
– w czwartek 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, gorliwy duszpasterz.;
– w środę 10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła;;
- w czwartek 11 XI – św. Marcin z Tours (ok. 316-397), biskup, żołnierz rzymski;
- w piątek 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik;
- w sobotę 13 XI – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003),
pierwsi męczennicy Polski, eremici, misjonarze
********************
*Na „Poniedziałkowe spotkania z Biblią” zapraszamy wszystkich, którzy

chcieliby się pochylić nad Słowem Bożym. Ono nadal przemienia nasze
życie. Początek o godz.19.oo, w kościele, na krótkiej
modlitwie, w później w sali parafialnej. Zabierzmy na nie Pismo Św.
* 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
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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 Za dusze czyśćcowe
1 XI Poniedziałek Uroczystość Wszystkich Świętych
8.oo śp. Marianna Chmielewska (30 rocznica) 11.oo Za zmarłych (na cmentarzu)
18.oo msza gregoriańska (1)
2 XI Wtorek Święto wiernych zmarłych po 18.3o Adoracja do godz. 21.oo
17.oo śp. Krzysztof Jaskólski (4 rocznica) i rodzice z obu stron
18.oo msza gregoriańska (2)
3 XI Środa 17.oo śp Sylwia, Donata, Alicja i Jerzy Serowik oraz Jan Piotrowski
18.oo msza gregoriańska (3)
4 XI
I czwartek
18.oo 1/ msza gregoriańska (4)
2/ od Kół Różańcowych
5 XI I Piątek
10.oo śp. Jan i Jerzy Ochenkowscy; Stanisława i Piotr Kawczyńscy;
zm. z rodz. Szemplińskich; Paweł i dusze w czyśćcu 18.oo msza gregoriańska (5)
6 XI I sobota 10.oo Za zmarłych z Kół Różańcowych 18.oo msza gregoriańska (6)
7 XI
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.
8.oo msza gregoriańska (7)
10.oo O łaskę nieba dla zmarłych z rodz. Gałęziewskiech, Nowakowskich, Dawickich,
Łuczyc, Wojdowskich, Wiaterskich, Pszczółkowskich oraz Anny Wyrębek
12.oo śp. Wiesława i Tadeusz Batyra
18.3o śp. Leonard i wszyscy zmarli z rodz. Kozickich
8 XI Poniedziałek
17.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące 18.oo msza gregoriańska (8)
9 XI Wtorek po 18.3o Adoracja do godz. 21.oo
17.oo śp. Marianna i Antoni Wróbel oraz dziadkowie z obu stron
18.oo msza gregoriańska (9)
10 XI Środa 17.oo śp. Grzegorz Frąckiewicz
18.oo msza gregoriańska (10)
11 XI Czwartek Narodowe Święto Niepodległości
8.oo msza gregoriańska (11)
10.oo śp. Andrzej Ulatowski; Franciszek, Bolesław, Wacława i Stanisław Potrzuscy;
Danuta i Stanisław Zbirowscy oraz Zofia i Kazimierz Rzeplińscy
12 XI
piątek 17.oo śp. Marianna Jabłonowska 18.oo msza gregoriańska (12)
13 XI sobota
17.oo msza gregoriańska (13)
18.oo Dziękczynna, o Boże błog., opiekę Niepokalanej i zdrowie dla małżonków
Stanisławy i Henryka Chmielewskich w 50 lecie małżeństwa
14 XI
33 Niedziela Zwykła
8.oo Dziękczynna, o Boże błog., opiekę Niepokalanej i zdrowie dla wnucząt: Urszuli,
Michała i Marysi oraz dla ich rodziców
10.oo śp. Halina i Remigiusz Krzemińscy oraz dziadkowie z obu stron
12.oo msza gregoriańska (14)
18.3o śp. Anna i Witold Ojrzyńscy
15 XI Poniedziałek 17.oo
18.oo msza gregoriańska (15)
16 XI Wtorek 17.oo śp. Jan (1 rocznica) i Cecylia Iżbiccy 18.oo msza gregoriańska (16)
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KOMENTARZ DO CZYTAŃ
Pwt 6,2-6 Będziesz miłował Boga z całego serca
Hbr 7,23-28 Nieprzemijające kapłaństwo
Mk 12,28b-34 Największe przykazanie
„Słuchaj!” – mówimy, gdy chcemy powiedzieć komuś coś
ważnego. „Słuchaj!” – tak mówi dziś do nas Pan Bóg w swoim słowie.
Usłyszymy w Księdze Powtórzonego Prawa, że przykazania Boże są
nam dane, abyśmy nie błądzili, dlatego warto je mieć zawsze w swoim sercu, aby nimi żyć.
„Słuchaj!” – Pan Jezus powtarza to wezwanie w Ewangelii. „Słuchaj!” – bo jesteś kochany
i powołany do miłości. Rozważmy zatem słowo Boże, aby nim żyć
każdego dnia, zachowując je z miłością w swoim sercu.
****************************

32 Niedziela Zwykła
1 Krl 17,10-16 Uboga wdowa karmi Eliasza
Hbr 9,24-28 Jedyna ofiara Chrystusa
Mk 12,38-44 Wdowi grosz (krótsza: Mk 12,41-44)
Ludzie ubodzy nierzadko wykazują się ogromną hojnością i pragnieniem dzielenia się z
innymi. Słowo Boże ukazuje nam to dziś, wspominając postawę wdowy, której sytuacja
szczególnie w ówczesnych czasach była trudna.
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej opisuje współpracę proroka Eliasza z wdową
z Sarepty. Ewangeliczny opis hojności wdowy wrzucającej do skarbony całe swe
utrzymanie poruszył Serce Pana Jezusa, który pochwalił nie tylko jej gest, ale gorliwość
kobiety. Być ofiarnym w pełni i bez ograniczeń to cecha Mesjasza, który składa ofiarę z
samego siebie Ojcu. Posłuchajmy teraz słowa Bożego, niech ono nas uczy bycia hojnymi
wobec Pana Boga i ludzi.
***********************
Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest, wbrew
spotykanym niekiedy opiniom, “świętem zmarłych”,
ale przypomina o powszechnym powołaniu do
świętości. 1 listopada Kościół katolicki uroczyście
wspomina znanych i anonimowych, dawnych i
współczesnych świętych. Uroczystość Wszystkich Świętych
powinna być jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan, ponieważ wskazuje na
hojność Boga i pogłębia nadzieję, że żadne rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy są
zaproszeni do domu Ojca. . W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie
jednego lub kilku świętych znanych z imienia, ale wielu jest też nie znanych. Ich liczba jest
znacznie większa. Jednak tej pełni człowieczeństwa czyli świętości nie można osiągnąć
własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, ponieważ Stwórca powołuje do
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