4 NIEDZIELA ADWENTU - 19 XII
* Dziś czwarta – ostatnia niedziela Adwentu. Wykorzystajmy te kilka dni adwentowego
oczekiwania na duchowe przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Modlimy się,
aby nasza gorliwość wzrastała w miarę zbliżania się święta oraz abyśmy godnie obchodzili
tajemnicę narodzin Syna Bożego.
* W piątek, 24 grudnia, wraz z bliskimi zasiądziemy przy wigilijnym stole. Zadbajmy o
religijny wymiar tej wieczerzy. Niech towarzyszy nam modlitwa, czytanie fragmentu
Ewangelii Świętego Łukasza o narodzeniu Chrystusa, łamanie opłatkiem oraz śpiew kolęd.
Zachowajmy tradycyjny postny charakter wieczerzy. Niech będzie to czas rodzinnego
spotkania, przepełniony życzliwością, dobrocią, a także okazja do pojednania w naszych
małych wspólnotach. Pamiętajmy w modlitwie także o tych, których w tym roku przy stole
wigilijnym zabraknie.
* 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: Jest do nabycia podwójny nowy numer Gościa Niedzielnego a
w nim: płyta z kolędami w zachwycającym wykonaniu polskich karmelitanek z Islandii.
Dla dzieci i młodzieży Mały Gość Niedzielny z płytą nowych kolęd Arki Noego. Na stoliku i
parapetach pozwoliłem sobie wyłożyć słowo Arcybiskupa Józefa odnoszące się do trwającego Synodu Biskupów.
* W Wigilię będą sprawowane tylko Msza roratnia i pasterka.
* Ukoronowaniem radosnego świętowania Wigilii Bożonarodzeniowej, jest uczestnictwo
we Mszy św. pasterskiej, która rozpocznie obchody Bożego Narodzenia. Pasterka o godz.
24.oo zostanie odprawiona w intencji całej wspólnot parafialnej. Zapraszamy również
dzieci.
Tradycyjnie przed 23.3o zapraszamy na wspólne
kolędowanie.
*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.
***************
* W sobotę (25 grudnia) w uroczystość Narodzenia Pańskiego Msze święte według
Porządku niedzielnego.
* W Niedzielę Św. Rodziny podczas Mszy Św. o godz. 10.oo będzie chrzest. Można jeszcze
zgłosić chrzest dziecka.
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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W piątek wieczorem, Wigilią rozpoczniemy Święta Narodzenia
Pańskiego. Dlatego chcemy Wam jako duszpasterze złożyć
życzenia świąteczne:
Niech Światło, które przyszło na świat oświeca Wasze serca,
niech napełnia je nadzieją i wiarą, niech umacnia miłość.
Aby Wasze domy stały się miejscami narodzin Jezusa, może
i ubogimi, może niedoskonałymi, ale takimi, w których Bóg
będzie bezpieczny i będzie otoczony miłością.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, z zapewnieniem
o pamięci w modlitwie.

NIEDZIELA ŚW. RODZINY - 26.12.2021
KOMENTARZ
DO
CZYTAŃ
1Sm 1,20-22.24-28 Samuel zostaje przedstawiony Panu
1 J 3,1-2.21-24 Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy
Łk 2,41-52 Rodzice znajdują Jezusa w świątyni
Dość często mamy wrażenie, że wielu ludzi traktuje swoją
rodzinę jako osobiste osiągnięcie czy własność. Spotykamy też innych,
którzy do tego od lat bezskutecznie dążą. Tymczasem dzisiejsze
czytania mówią nam, że udane małżeństwo i rodzina to największy dar
Pana Boga dla człowieka, pod warunkiem że konkretny człowiek
potrafi to zauważyć i docenić z wszystkimi tego konsekwencjami.
Świat nie zaczyna się od nas czy nawet od bardzo dalekiego znanego nam przodka.
Patrząc na własną rodzinę, powinniśmy dostrzec, że jesteśmy dziećmi samego Boga. Jak
za chwilę to usłyszymy, nie było to łatwe nawet dla Maryi i Józefa.
Niech słowo Boże pomoże nam na nowo odkryć i docenić własną rodzinę.
**************************
" ...Potrzeba dojrzałych w wierze rodziców, potrzeba świadectwa małżonków i całych
rodzin, aby Ewangelia o rodzinie była przekazywana z radością i miłością wszystkim,
zwłaszcza tym, których dotknął kryzys wiary, którzy znajdują się w trudnej sytuacji
życiowej. ..." "Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym zagraża tak
wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.
* Dzisiaj, w Niedzielę, w drugi dzień Świąt, przypada Święto Świętej Rodziny: Jezusa,
Maryi i Józefa. Podczas Mszy Świętej o godz. 10.oo i 12:00 nastąpi odnowienie przyrzeczeń Małżeńskich. Zapraszamy Małżeństwa i rodziny.
* W poniedziałek, w święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, tradycyjnie pobłogosławimy wino.
*Natomiast we wtorek, w święto Młodzianów, męczenników z Betlejem, pragniemy
Modlić się w intencji wszystkich dzieci, zwłaszcza nienarodzonych i niemowląt.
* W Piątek św. Sylwestra, ostatni dzień roku, jest dyspensa od mięsa w tym dniu.
O godz. 17.oo Adoracja Najśw. Sakramentu i modlitwy dziękczynne i przebłagalne
oraz Msza Św. o 18.oo.
* W sobotę Nowy Rok i Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msza św. jak w
Niedzielę (bez godz. 8.oo). * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania świątecznej dekoracji
naszego kościoła. Leśniczemu za darowane choinki, Panu Kazikowi za przywiezienie
choinek - Bóg zapłać
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INTENCJE

MSZALNE

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 Msza dziękczynna
18.3o śp. Marianna i Adam Marcjanik oraz dziadkowie Sokołowscy i Marcjanik

.

20 XII Poniedziałek 6.3o śp. Józefa i Marianna Koniecka 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
24 XII piątek Wigilia 6.3o Roraty intencja wolna 24.oo Pasterka w intencji Parafian
25 XII sobota
Uroczystość Bożego Narodzenia
8.oo Dziękczynna, z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę Niepokalanej
dla Ewy i Tomasza Rudzińskich w 31 lecie małżeństwa
10.oo zajęta
12.oo 1/Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz opiekę
Niepokalanej dla Eweliny i Piotra z ok. Urodzin
2/ Dziękczynna, o Boże błog., Światło Ducha Św. W nauce, opiekę Niepokalanej
dla Alicji z okazji 18 urodzin
18.3o Dziękczynna, z prośbą o Boże błog., opiekę Niepokalanej oraz zdrowie
dla Katarzyny i Zbigniewa Jastrzębowskich w 30 lecie małżeństwa oraz za rodzinę
26 XII Niedziela
Święto Św. Rodziny
8.oo Dziękczynna, o Boże błog., Opiekę Niepokalanej i zdrowie dla Haliny i Tadeusza
10.oo Msza chrzcielna
oraz za rodzinę
12.oo śp. Stefania, Karol i Janusz Knothe
18.3o wolna
27 XII poniedziałek
św. Jana Apostoła
17.oo wolna
18.oo Dziękczynna, o Boże błog.,, opiekę Niepokalanej i zdrowie dla wnuczki Hani
w 2 urodziny oraz dla Jej rodziców - od dziadków i chrzestnych
28 XII wtorek
Św. Młodzinków męczenników
18.oo wolna
29 XII środa
Św. Tomasza
17.oo O Boże błog., dary Ducha Św., dla Kubusia z ok. urodzin oraz dla jego rodziców
Moniki i Adriana
18.oo śp. Jadwiga Krajewska (5 rocznica)
30 XII Czwartek
18.oo śp. Władysława i Stanisław Chwil; Zofia i Adam
Jabłońscy oraz dziadkowie z obu stron
31 XII Piątek 17.oo Adoracja 18.oo Za Parafian - dziękczynna i przebłagalna za ten rok
1 I sobota Nowy Rok - Uroczystość Świetej Bożej Rodzicielki Maryi
10.oo Dziękczynna, o Boże błog., opiekę Niepokalanej oraz zdrowie
dla Ireny Karabowicz w 87 urodziny oraz za śp. Wacława
12.oo wolna
18.3o wolna
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4 Niedziela Adwentu
DO
CZYTAŃ
KOMENTARZ
Mi 5,1-4a Mesjasz będzie pochodził z Betlejem
Hbr 10,5-10 Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca
Łk 1,39-45 Ewangelia z 4 Niedzieli Adwentu
w tajemnicę niezwykłego cudu
wprowadza nas
narodzin Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
Prorok Micheasz podkreśla w pierwszej części
swojej księgi, że dom Dawidowy nie dotrzymał
warunków przymierza, a skoro Boża obietnica jest niezmienna, to musi ona być
wypełniona i dokona się to na pewno w Betlejem. Proroctwo, zapewne w zamyśle
proroka dotyczące tylko Izraela, w osobie Jezusa Chrystusa otwiera Boży plan na
wszystkie ludy ziemi. Więcej, List do Hebrajczyków podejmuje drugi wątek mesjański w
historii Izraela kapłański. Także synowie Aarona nie byli w pełni wierni warunkom
przymierza i dlatego Mesjasz dla wielu pobożnych Żydów miał być nowym kapłanem,
który godnie będzie sprawował kult należny Bogu. Błogosławiony Owoc łona Maryi
wypełnił mesjańskie oczekiwania Żydów i otworzył nam drogę do prawdziwej wiary.
Niech słuchanie słowa Bożego umocni naszą wiarę
****************************
REKOLEKCJE ADWENTOWE
Kończymy dzisiaj Rekolekcje w naszej parafii. Niech Pan Bóg swoim Błogosławieństwem,
umocni naszą wiarę, abyśmy w niej wzrastali. Bardzo dziękuję ks. Kanonikowi
Mariuszowi, za przyjęcie zaproszenia, aby w tym roku podjąć się trudu przygotowania i
przeprowadzenia nauk rekolekcyjnych. Bardzo dziękuję za przypomnienie nam, że to sam
Bóg chce abyśmy byli szczęśliwi i szczęście możemy osiągnąć jedynie w bliskości z Nim.
***********************
Jeszcze w tym tygodniu w: poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i w piątek, zapraszamy do
uczestniczenia w porannej Mszy Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej
Roratami. W naszym kościele będą odprawiane w wybrane dni tygodnia o godz. 6.3o.
Zapraszamy wszystkich: dorosłych, młodzież, dzieci. Zgodnie z tradycją przynosimy
lampiony roratne, a na zakończenie zapalmy światło od
naszej roratki i zanieśmy je z błogosławieństwem do
domów.
***********************
W tym tygodniu możliwość sakramentu pokuty
do czwartku włącznie od godz. 17:3o.
Dodatkowo w piątek, w Wigilię Bożego Narodzenia,
spowiedź od 9:00 do 10:00.
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