Tydzień Małżeństwa Olsztyn 6-14 lutego 2022: Zapraszamy serdecznie małżeństwa do
.udziału i zapisów w V Tygodniu Małżeństwa w Olsztynie, miejsca na niektóre wydarzenia

5 NIEDZIELA - 06.02. 2022r.

już prawie zajęte wszystkie, trzeba sprawdzić na stronie internetowej lub na Facebooku .
Dla zainteresowanych zapisy: https://bit.ly/zapisyVTydzieńMałżeństwawOlsztynie

1. Dziś piąta niedziela w ciągu w roku kościelnego. Dobry Bóg gromadzi nas na Świętej
Wieczerzy, aby karmić słowem i Ciałem Chrystusa. W ten sposób umacnia nas na drodze
naszych codziennych zmagań.
2. W piątek, 11 lutego, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W
1858 roku Maryja objawiła się Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała
wówczas do modlitwy i pokuty. Dziś Lourdes to jedno z najbardziej znanych sanktuariów
maryjnych na świecie. Słynie z wielu pielgrzymek oraz licznych uzdrowień duszy i ciała.
* Dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes jest obchodzony także jako
Światowy Dzień Chorych. Szczególną modlitwą będziemy otaczać wszystkich, którzy
zmagają się z trudnościami choroby i cierpienia. Msza Święta w intencji chorych
W ramach Tygodnia Małż. w Olsztynie Zapraszamy wszystkich na konferencje online,
z udzieleniem sakramentu namaszczenia o godz. 11.oo.
ktorą w tym roku zorganizował i poprowadzi Tydzień Małżeństwa w Krakowie a
*Przy wyjściu w cenie 8 zł dostępny jest najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, w
dokładniej Ania i Michał Gazda koordynatorzy ogólnopolscy Tygodnia Małżeństwa.
którym można przeczytać m.in. o tym, jak szczera modlitwa nieraz ratowała zagrożony
TERMIN: 12 lutego 2022 (sobota), 10:oo – 14:oo FORMA: online (wykłady 10:oopokój w sytuacjach podobnych do panującej obecnie na Ukrainie.
13:oo; dyskusja: 13:15-14:oo)* * * * * * * * * * * * * * *
!
* Wszystkim
solenizantom i jubilatom tego i przyszłego tygodnia życzymy odważnego
W tych dwóch tygodniach patronują nam:
odpowiadania na głos Bożego wezwania, ufnego kroczenia za Panem i bycia znakiem
- czwartek, 10 II – Święta Scholastyka (ok. 480-542), dziewica, siostra bliźniaczka
Bożej obecności dla innych. Jako pomoc w Adoracji polecamy książeczkę “Pół godziny
Świętego Benedykta, patrona Europy.
przed Najświętszym Sakramentem (4 zł)
- poniedziałek, 14 II – Święty Cyryl (826-869), mnich i Święty Metody (815/820-885)
***************
biskup, apostołowie Słowian, współpatroni Europy.
NOCNA ADORACJA: w każdy drugi piątek miesiąca: najbliższa pt/sob 11/12 II
6 NIEDZIELA ZWYKŁA - 13 II 2022r.
,,Przyjdź adorować mnie w ciszy.
1. Dziś szósta niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego. Każda Msza Święta jest
Patrz na mnie w ciszy. Kochaj mnie w ciszy.”
uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka. Niech
W drugi Piątek miesiąca rozpoczynamy nocną
usłyszane słowo Boże i udział w świętych obrzędach będą
Adorację Najświętszego Sakramentu. Pragniemy
dla nas pomocą w chrześcijańskim przeżywaniu naszej
serdecznie zaprosić Was, Drodzy Parafianie i każdego,
codzienności.
kto jest chętny, do włączenia się w Adorację Jezusa, w
* Dzisiaj 13 II o 18.3o zapraszamy na Wieczór
Najświętszym Sakramencie. Można przyjść o dowolnej
Uwielbienia, rozpoczynamy Mszą Św., a po modlitwa
porze, natomiast w kościele zawsze ktoś musi być na czuwaniu i dlatego przygotowana jest
Uwielbienia
*****************
lista dyżurujących. Proszę o zapełnienie jej, wystarczy zapisać 1 lub 2 osoby na daną
* Komisja Liturgiczna w naszej Archidiecezji, która ma
godzinę, bo zawsze ktoś dodatkowo przychodzi. Wszyscy mamy serca pełne próśb,
pomagać by liturgia była piękna i szanowana, kończy swoją kadencję 18 III br, i ks
jesteśmy zmęczeni, utrudzeni – oddajmy wszystko Jezusowi, odpoczywajmy u Jego stóp.
Arcybiskup Józef, z dniem 19 III na nową 5-letnią kadencję w tej Komisji, z grona
Adoracja jest najpiękniejszą modlitwą, nie tylko słowami, ale także ciszą, milczeniem
naszych Szafarzy powołał Tomasza Rudzińskiego - gratulujemy.
serca. Klęcząc, wpatrujemy się w samego Boga, otwieramy swoją duszę, powierzamy
*****************
siebie, a wtedy Bóg może spokojnie prowadzić nas przez życie…. . Prosimy przekażcie tę
P r z y p o m i n a m y o s t a ł y c h n a b o ż e ń s t w a c h :
informację w rodzinie i swoim znajomym, sąsiadom. Zapraszamy do ofiarowania Panu
Adoracja Najśw. Sakramentu: we wtorek po Mszy do 21.oo i Czwartek o godz. 17.oo
Jezusowi jednej godziny swojego życia. PORZĄDEK: rozpoczęcie w piątek o godz. 18.oo
* Zapraszamy chłopców i dziewczęta, także grających na instrumentach
Mszą Świętą i po Niej rozpoczęcie Adoracji, natomiast zakończenie w sobotę ok godz. 7.15
do włączenia się do scholii parafialnej
*
W
sobotę
o
godz.
11.oo
spotkanie
Oazy
Dzieci
Bożych w sali parafialnej
Błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
A dres: ul. Żwirowa 4, 13-100 Nidzica tel/fax. 89 625 26 05 www.parafia.nidzica.pl
Zapraszamy dziewczynki i chłopców.
email: parafianidzica@wp.pl
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MSZALNE

6 II
5 Niedziela Zwykła
8.oo msza wypominkowa
10.oo zajęta
12.oo śp. Aleksander Kukiełka (14)
18.3o O Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej, zdrowie i wszelkie łaski
dla rodziny Krystyny i Janusza oraz wnuków Mateusza i Piotra
7 II Poniedziałek
17.oo śp. Aleksander Kukiełka (15)
18.oo śp. Irena Kołaczek (z pogrzebu)
8 II Wtorek 17.3o Nowenna bł. Bolesławy
po 18.3o Adoracja Najśw. Sakr.
17.oo śp. Aleksander Kukiełka (16)
18.oo śp. Jerzy Kozicki (1 rocznica)
9 II Środa
17.3o Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
po 18.3o Różaniec
17.oo śp. Aleksander Kukiełka (17)
18.oo śp. Tadeusz i Henryk Kopka
10 II Czwartek
17.oo Adoracja
18.oo 1/ śp. Aleksander Kukiełka (18)
2/ śp. Aniela (5 rocznica)
11 II piątek NMP z Lourdes - Dzień Chorego 11.oo W intencji chorych
18.oo śp. Aleksander Kukiełka (19)
12 II Sobota 17.oo śp. Aleksander Kukiełka (20)
18.oo śp. Zofia i Stanisław Dudek;
Marianna Jabłonowska, Henryk Cupała oraz Mariusz Feliński
13 II
6 Niedziela zwykła
8.oo Dziekczynna, o Boże błogosławieństwo, głęboką wiarę, opiekę Niepokalanej
i zdrowie dla Kazimierza w kolejne urodziny
10.oo śp. Czesław Bandurski 12.oo Dziekczynna, o Boże błogosławieństwo w roczek
18.3o śp. Aleksander Kukiełka (21)
14 II Poniedziałek 17.oo śp. Aleksander Kukiełka (22)
18.oo śp. Janusz Pulkowski i Mieczysław Sotel
15 II Wtorek 17.3o Nowenna bł. Bolesławy
po 18.3o Adoracja Najśw. Sakr.
17.oo śp. Aleksander Kukiełka (23) 18.oo śp. Kazimierz (20 r.) i Urszula Zakrzewscy
16 II Środa 17.3o Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy po 18.3o Różaniec
17.oo śp. Melania (1 rocznica) oraz zm. z rodz. Szypulskich i Dudzińskich
18.oo śp. Aleksander Kukiełka (24)
17 II Czwartek 17.oo Adoracja
18.oo śp. Aleksander Kukiełka (25)
18 II Piątek 17.oo śp. Aleksander Kukiełka (26) 18.oo śp. Stefania Kwiatkowska (25 r.)
19 II Sobota
17.oo śp. Aleksander Kukiełka (27)
18.oo śp. rodzice Józef i Genowefa oraz brat Leon Kraszewscy
20 II
7 Niedziela Zwykła
8.oo śp. Aleksander Kukiełka (28)
10.oo Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej, wszelkie łaski,
zdrowie dla Jana w 90 urodziny
12.oo Dziekczynna, o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej, zdrowie dla
małżonków Krystyny i Grzegorza Białowąs
18.3o Dziekczynna, o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej, zdrowie dla Filipa
Pachołek w 17 urodziny
21 II Poniedziałek 17.oo Dziekczynna, o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej,
Zdrowie dla brata Henryka z okazji 60 urodzin
18.oo śp. Aleksander Kukiełka (29)
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5 Niedziela zwykła
Iz 6,1-2a.3-8 Powołanie proroka
1 Kor 15,1-11 Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa
Łk 5,1-11 Zostawili wszystko i poszli za Jezusem
Słuchanie Jezusa domaga się, by porzucić czysto ludzkie
kalkulacje i zaufać. Wtedy rodzi się owoc niewspółmierny do
naszych wysiłków. Lęk zostaje przemieniony i zwyciężony
miłością Chrystusa. Bóg, nie zważając na ludzką słabość, wzywa
człowieka, aby stał się narzędziem Bożego królestwa, przekazicielem Jego łaski. Tak
działo się też w życiu Apostołów, którzy mimo towarzyszącego im ludzkiego lęku,
niepewności i początkowego niezdecydowania, poszli za Jezusem. W ten sposób
ostatecznie zrealizowali swoje życiowe powołanie. Było to możliwe tylko dzięki temu, że
ów lęk i strach zastąpili zaufaniem w Bożą pomoc. Wsłuchajmy się w słowo Boże, aby
bardziej cenić współpracę z Bożą łaską i troskę o innych niż posiadany potencjał
osobistych zdolności.
SŁOWO PRZED ROZESŁANIEM: Pan Bóg zaprasza nas do wypłynięcia na głębię,
czyli do pełnego zaangażowania życie Boże. Tylko wówczas, gdy całą swoją nadzieję
złożymy w Zbawicielu, nasze wysiłki przyniosą dobre owoce. Dzisiaj warto odpowiedzieć
sobie na pytanie: do czego powołuje mnie mój Bóg?

6 Niedziela zwykła - 13 II
Jr 17,5-8 Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu
1 Kor 15,12.16-20 Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą naszej
wiary
Łk 6,17.20-26 Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom
Prorok Jeremiasz wskazuje na znak Bożego błogosławieństwa, którym jest pokój, nadzieja w
trudnych sytuacjach i sensowne życie. To znaki, które potwierdzają, że idziemy w dobrym
kierunku. Natomiast bezmyślna egzystencja bez pamięci o Bogu kończy się klęską. Nie
zawsze jednak uświadamiamy sobie to od razu, nieraz potrzeba przejść długą drogę, pełną
przeszkód i niepowodzeń. Tak więc szczęście osiąga ten, kto zaufa Bogu i w Nim złoży całą
swoją nadzieję. Dzięki temu będzie wolny od wizji, która pozwala mu urządzić się wygodnie,
być samowystarczalnym i zagłuszyć w sobie pragnienie nieba. Wsłuchajmy się w słowo
Boże, które pomoże nam oddzielić chwilowy komfort od prawdziwego szczęścia.
PRZED ROZESŁANIEM Kiedy zastanawiamy się, co oznacza określenie „ubogi”,
myślimy, że chodzi o człowieka, który nie ma pieniędzy. W Piśmie Świętym „ubogi” to
człowiek, który wszystko czego potrzebuje, znajduje „u Boga”. Mieć wszystko u Pana Boga –
to jest źródło prawdziwego szczęścia.jeszcze świadomiej otwierać nasze serca na Jego
działanie.
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