2 NIEDZIELA ADWENTU - 5 XII
* Dziś druga niedziela Adwentu. Trwamy w radosnym czasie oczekiwania na spotkanie z
Panem. Jednocześnie już po raz 22 obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej
Kościołowi na Wschodzie. Wpieramy modlitwą wspólnoty chrześcijan mieszkających za naszą
wschodnią granicą. Po Mszy Świętej ofiarą do puszek możemy wesprzeć naszych braci i siostry
na Wschodzie.
* Jutro, w poniedziałek, 6 grudnia, w liturgii przypada wspomnienie Świętego Mikołaja,
biskupa. To dzień, kiedy obdarowujemy się prezentami. Niech nie zabraknie życzliwości i
dobroci wobec wszystkich, szczególnie najbardziej potrzebujących.
* W środę, 8 XII będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. W tym dniu Kościół upamiętnia tajemnicę Maryi, która jako jedyna z ludzi
została poczęta bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta prawda wiary towarzyszy Kościołowi
od samego początku. W naszej świątyni Msza Święta tego dnia o godz. 6:3o i 18:oo.
* Przypominamy o stałych nabożeństwach: Adoracja Najśw. Sakramentu: we wtorek po
Mszy do godz. 21.oo i w Czwartek o godz. 17.oo
* Polecam prasę katolicką: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.
***********************
W tym tygodniu patronują nam:
- wtorek, 7 grudnia – Święty Ambroży (ok. 339-397), biskup Mediolanu, wybitny teolog,
Obrońca Bożej nauki i doktor Kościoła.
- w poniedziałek 14 grudnia – św. Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła.
***************
* Przy wyjściu z kościoła polecamy pobłogosławione
Opłatki na stół wigilijny.
***************
* Od początku Adwentu trwa kolejna edycja
Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom - jest to dzieło
ekumeniczne. Można je wesprzeć: odbierając świecę Caritas w parafii lub placówce
Caritas; a także wysyłając sms o treści WIGILIA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT);
lub dokonując płatności
online lub wypełniając
przelew – dane na stronie:
wigilijnedzielo.caritas.pl.

Codziennie zapraszamy do pojednania się z Bogiem
W sakramencie pokuty, pół godz przed i często w trakcie
Mszy Świętej.
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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* Zachęcamy do czytania nabycia nowego numeru Gościa Niedzielnego a w nim
adwentowa szkoła modlitwy oraz rekolekcyjna medytacja o oczekiwaniu na Mesjasza
* W dniach 10-12 grudnia w naszej parafii odbędzie się KURS EMAUS - prowadzić
będzie Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji. Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie
tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus.
To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze
wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi.
Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania
Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego samego!
Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa
Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc
nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.
Dokładne inf. Na Facebooku parafialnym.

3 NIEDZIELA ADWENTU - 12.12.2021
*Trzecia niedziela Adwentu to niedziela radości, zwana gaudete. Zbliża się bowiem czas
wypełnienia obietnicy, nadejścia Zbawiciela. Stąd w niektórych kościołach używany
nietypowy, różowy kolor szat liturgicznych. Aby owa radość stała się naszym udziałem,
trzeba dobrze wykorzystać czas przygotowania, jaki daje nam Pan.
* W kolejnym tygodniu Adwentu Kościół zaprasza nas do modlitwy o chrześcijańskie
Życie naszych rodzin. Zapraszamy do udziału w liturgii najbliższych dni, a także do
rodzinnej modlitwy w domach.
* 8 XII zakończony został, ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Św. Józefa.
* Parafialne Rekolekcje Adwentowe odbędą się w dniach 17, 18 i 19 grudnia (pt.-ndz.).
Za kilka dni będziemy przeżywali czas
rekolekcji. Są one czasami nazywane takim
oddechem dla duszy. Rekolekcje poprowadzi
ks. kanonik Mariusz Falk. Zaplanujmy tak
nasze zajęcia, aby wziąć udział w spotkaniach rekolekcyjnych. W te dni możemy
skorzystać także z sakramentu pokuty i pojednania./ pół godziny przed Mszą Świętą/. Nie
odkładajmy jednak spowiedzi na ostatnie dni Adwentu. Zachęcamy do podejmowania
postanowień adwentowych, niech one będą pomocą w zbliżaniu się do Pana.
PLAN REKOLEKCJI: Piątek – godz. 11.oo i 18:oo Msza Święta z nauką rekol.
Sobota – godz. 11:oo, 16.3o (proszę o przyjście dzieci) i 18:oo Msza Święta z nauką.
Niedziela - porządek dnia 8, 10, 12 i 18.3o Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
*******************
NOCNA ADORACJA pt/sob 10/11 XII ,,Przyjdź adorować
mnie w ciszy. Patrz na mnie w ciszy. Kochaj mnie w ciszy.”
Zapraszam Was, Drodzy Parafianie i każdego, kto jest chętny, do
włączenia się w Adorację, w ustalonych godzinach. Wszyscy mamy
serca pełne próśb, jesteśmy zmęczeni, utrudzeni – oddajmy
wszystko Jezusowi, odpoczywajmy u Jego stóp. Jest to najpiękniejsza modlitwa, nie tylko słowa, ale także cisza, milczenie serca. Klęcząc, wpatrujemy się
w samego Boga, otwieramy swoją duszę, powierzamy siebie, a wtedy Bóg może
spokojnie prowadzić nas przez życie…. O godz. 18.oo Msza Święta i po Niej rozpoczęcie Adoracji, zakończenie w sobotę ok godz. 7.25 Błogosławieństwem Najśw. Sakr.
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.
8.oo wypominki roczne
10.oo śp. Zygmunt Włodzimirow (13 rocznica)
12.oo śp. Barbara Garbino
18.3o Dziekczynn, o Boże błog., dary Ducha Świętego,
opiekę Niepokalanej dla Mileny i Andrzeja Jankowskich oraz ich dzieci Zosi i Rysia
(Ryszarda)
6 XII Poniedziałek 6.3o Roraty intencja wolna 18.oo śp. Józef Pulkowski (z pogrzebu)
7XII Wtorek
6.3o Roraty intencja wolna 18.oo śp. Stanisław Brzózy (10 rocznica)
8 XII Środa
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
6.3o Dziękczynna za rodzinę Kazimiery oraz o Boże błogosławieństwo, opiekę
Niepokalanej dla całej rodziny
18.oo O Boże błog. dla księży pracujących w naszym mieście
9 XII Czwartek 6.3o Roraty intencja wolna
18.oo śp. Ryszard Sędłak
10 XII Piątek 18.oo 1/ O Błogosławione owoce dla uczestników kursu Emaus
2/ śp. Grzegorz Frąckiewicz (4 rocznica)
11 XII Sobota
18.oo O Boże błog., opiekę Niepokalanej i zdrowie dla Małgorzaty w kolejne urodziny
12 XII
3 Niedziela Adwentu
.
8.oo śp. Maria i Eugeniusz Włodzimirow
10.oo śp. Jerzy i Antoni Pomarańscy
12.oo w int. Pszczelarzy
18.3o śp. Franciszek i Melania Moszczyńscy
13 XII Poniedziałek
6.3o Dziękczynna za Łucję i Emila, o pomnożenie ich wiary,
wzajemną miłość i Boże błogosławieństwo 18.oo śp. Józef (40 roczn.) i Feliksa oraz
Wszyscy zmarli z rodz. Mazurów i Malanowskich
14 XII Wtorek 6.3o Roraty intencja wolna
18.oo śp. Jerzy Kozicki po Mszy Św. Adoracja do godz. 21.oo
15 XII Środa 6.3o Roraty intencja wolna 18.oo śp. Danuta, Zofia i Józef Makutunowicz
16 XII Czwartek 6.3o Roraty intencja wolna godz. 17.oo Adoracja Najśw. Sakr.
18.oo śp. Janina Dworakowska (15 rocznica)
17 XII piątek
11.oo wolna
18.oo wolna
18 XII sobota
11.oo wolna
18.oo śp. Marianna Jabłonowska
19 XII
4 Niedziela Adwentu
8.oo śp. Leszek i Waldemar Płoscy i Irena Kij
10.oo śp. Ludwik i zm. z rodz Felińskich oraz Sztąberskich i Edward
12.oo zajęta
18.3o śp. Marianna i Adam Marcjanik oraz dziadkowie Sokołowscy i Marcjanik
20 XII Poniedziałek 6.3o Roraty intencja wolna 18.oo śp. Dariusz
21 XII Wtorek
6.3o Roraty intencja wolna 18.oo śp. Jan Kamiński (z pogrzebu)
22 XII Środa
6.3o Roraty intencja wolna 18.oo wolna
23 XII Czwartek
6.3o Roraty intencja wolna
18.oo śp. Antoni (8 roczn.)Marianna i Franciszek Idźkowscy
oraz Kazimiera i Aleksander Jabłońscy
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DO
CZYTAŃ
KOMENTARZ
Ba 5,1-9 W drodze do nowego Jeruzalem
Flp 1,4-6.8-11 Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa
£k 3,1-6 Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże
Prorocki fragment Księgi Barucha, skierowany do zburzonej Jerozolimy i do cierpiących wygnańców, zbliża nas do
„światła chwały" Bożej. To sam Bóg czeka na nas, aby uwolnić
nas od smutku i utrapienia i wprowadzić do radości, która nie
ma końca. Wspominane przez Świętego Pawła dobre dzieło znajdzie swoje ukoronowanie w „dniu Chrystusa". Dla wielu jednak praca dopiero się rozpoczyna, trzeba rozpoznać grzechy, pokutować za nie i stawać się nowym człowiekiem. Sąd w czasie Adwentu
powraca od nas Janowe wołanie zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza: „prostujcie
ścieżki dla Pana". Oby nic z tego, co ważne, nie umknęło naszej uwagi podczas
dzisiejszej liturgii słowa.
****************************
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Jr 33,14-16 Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość
1 Tes 3,12-4,2 Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa
Łk 21,25-28.34-36 Oczekiwanie na powtórne przyjście
Chrystusa
Rozpoczynając Adwent, liturgia słowa przenosi nas do
dni ostatecznych. Już prorok Jeremiasz mówi o „owych dniach”
czy też o „owym czasie”. Takim oznaczeniem czasu określano w Starym Testamencie
pojawienie się Mesjasza. Święty Łukasz doprecyzuje, jak będzie wyglądało przyjście
Chrystusa, z tym że Ewangelista myśli tu o powtórnym przyjściu, czyli o paruzji. Będzie to
dzień grozy, a zarazem dzień zdumienia i prawdy. Ale, jak zauważył to z kolei Święty Paweł,
chrześcijanin nie powinien bać się tego dnia. Dzień ten będzie bowiem dniem objawienia
świętości Boga oraz świętości wszystkich tych, którzy żyli na ziemi miłością. Każdy
wierzący w Chrystusa powinien oczekiwać z radością „owego dnia”, bo chrześcijaństwo
jest religią nadziei i oczekiwania.
***********************
Zachęcamy do uczestniczenia w porannej Mszy
Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej
roratami. W naszym kościele będą odprawiane w
wybrane dni tygodnia o godz. 6.30. Zapraszamy wszystkich: dorosłych, młodzież, dzieci.
Zgodnie z tradycją przynieśmy lampiony roratne i świece, a na zakończenie każdej Mszy
Świętej zapalmy światło od naszej roratki i zanieśmy je z błogosławieństwem do domów.
W tym tygodniu w: poniedziałek, wtorek, środę i Czwartek.
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