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8 NIEDZIELA ZWYKŁA - 27 II 2022r.
1. Dziś ósma niedziela zwykła w roku liturgicznym. Każda niedziela to dzień
spotkania z Panem w tajemnicy Eucharystii, wytchnienia od codziennych obowiązków
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oraz pogłębienia relacji z najbliższymi. Posileni na Świętej Wieczerzy wykorzystajmy
1. Dziś 7 niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wraz z całym Kościołem,
dobrze czas dany nam przez Boga.
abyśmy spełniali słowem i czynem to, co podoba się Bogu (kolekta mszalna). Niech
* We wtorek, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
sprawowanie tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa będzie doświadczeniem zbawczej
Od 2011 roku ma on rangę święta państwowego. W naszej modlitwie pamiętajmy o
mocy Boga i umocnieniem na trud kolejnego tygodnia.
wszystkich, którzy w trudnych czasach komunistycznego reżimu podejmowali walkę
2. We Wtorek 22 II, obchodzimy święto Katedry Św. Piotra Apostoła. Chrześcijanie w
o wolność i suwerenność naszej ojczyzny.
Rzymie już od IV wieku obchodzili pamiątkę wybrania Wiecznego Miasta na stolicę
* W najbliższą środę, 2 marca, przypada Środa
Kościoła. To dzień naszej łączności z następcą Świętego Piotra, papieżem Franciszkiem.
Popielcowa rozpoczynająca w Kościele czas Wielkiego
* W przyszłą niedzielę, 27 II rozpocznie się 55 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Postu. To dzień, kiedy wchodzimy na drogę pokuty i
Modlitewną pamięcią ogarnijmy wszystkich uzależnionych od alkoholu i ich
nawrócenia. Zewnętrznym znakiem takiej postawy jest
najbliższych, wypraszając im wolność od nałogu.
obrzęd posypania głów popiołem. Kapłan posypując
*Przy wyjściu polecamy najnowszy numer „Gościa Niedzielnego” oraz książki.
nasze głowy, wypowie słowa: „Pamiętaj, że prochem
* Wszystkim solenizantom i jubilatom tego i przyszłego tygodnia życzymy odważnego
jesteś i w proch się obrócisz” (por. Rdz 3,19) lub „Nawracajcie się i wierzcie
odpowiadania na głos Bożego wezwania, ufnego kroczenia za Panem i bycia znakiem
Ewangelii” (Mk 1,15). Ten starożytny gest jest wyrazem pokuty, uniżenia przed
Bożej obecności dla innych.
Bogiem. Msze Święte tego dnia o godz. 10.oo; 16,3o i 18.oo. * W Środę Popielcową
!
***************
obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa mniejsze oraz wstrzemięźliwość
W tych dwóch tygodniach patronują nam:
od pokarmów mięsnych). Do zachowania postu ścisłego zobowiązani są wierni
- środa, 23 lutego - Święty Polikarp (I/II w.), uczeń Świętego Jana, biskup Smyrny,
pomiędzy 18 a 60 rokiem życia. Natomiast wszystkich od 14 roku życia obowiązuje
męczennik za wiarę.
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W myśl przykazań kościelnych czas
- sobota, 4 marca – Święty Kazimierz (1458-1483), królewicz, wielki czciciel Maryi.
Wielkiego Postu jest także okresem pokuty, dlatego jako wierzący nie organizujemy
***************
hucznych zabaw i nie bierzemy udziału w takich spotkaniach. * W Środę Popielcową
Przypominamy o stałych nabożeństwach:
rozpoczynają się także Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, które potrwają do
Adoracja Najśw. Sakramentu: we wtorek po Mszy do 21.oo i Czwartek o godz. 17.oo
pierwszej niedzieli Wielkiego Postu
* Zapraszamy chłopców i dziewczęta, także grających na instrumentach
* W sobotę, 4 marca, przypada liturgiczne święto Świętego Kazimierza, królewicza.
do włączenia się do scholii parafialnej
Od 2018 roku sobota przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu z inicjatywy
* W sobotę o godz. 11.oo spotkanie Oazy Dzieci Bożych w sali parafialnej
Konferencji Episkopatu Polski jest Dniem postu i modlitwy wynagradzającej za
Zapraszamy dziewczynki i chłopców.
grzech zgorszenia wobec małoletnich.
**************
* W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca:
* Z grona naszych parafian żegnamy:
- w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów i
śp. Roman Wiśniewski (ur. 1945r), zam. ul. Warmińska
nowe powołania o godz. 17.oo;
śp. Krystyna Siedlecka (ur. 1963r), zam. w Waszulkach
- w piątek nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa po Mszy św. o godz. 10 i 18.oo
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
- w sobotę wystawianie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki
**************
Najświętszej o godz. 9.oo, Msza św. 10 i 18.oo.
*****************
PRZED BIERZMOWANIEM: w tym tygodniu będzie spotkanie przygotowujące
W Wielkim Poście nabożeństwa: Droga
,
dla młodzieży, prawdopodobnie w środę i czwartek.
Krzyżowa w piątek po Mszy o g. 18.oo;
**************
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 18.oo
W najbliższą Niedzielę 27 II o godz. 12.oo będzie Msza w intencji Oazy dzieci Bożych
*****************
przy naszej parafii. Dzieci będą zbierały też puszkę na funkcjonowanie Oazy
I KOMUNIA: w Niedzielę 3 III o 12.oo
Msza św. z poświęceniem książeczek
A dres: ul. Żwirowa 4, 13-100 Nidzica tel/fax. 89 625 26 05 www.parafia.nidzica.pl
i medalików.
email: parafianidzica@wp.pl
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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 Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej,
zdrowie dla brata Henryka z okazji 60 urodzin oraz za śp. Jan (25 r.), Emilia i Krystyna
oraz zm. z rodz. Mosakowskich i Sztąberskich
18.oo śp. Aleksander Kukiełka (29)
22 II Wtorek 17.3o Nowenna bł. Bolesławy
po 18.3o Adoracja Najśw. Sakr.
17.oo Dziękczynna, o Boże błog., opiekę Niepokalanej i powrót do zdrowia dla Barbary
18.oo śp. Aleksander Kukiełka (zakończenie)
23 II Środa
17.3o Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
po 18.3o Różaniec
17.oo śp. Janusz, Kazimiera i Tadeusz Wiśniewscy18.oo śp. Marianna i Jerzy Piotrowscy
24 II Czwartek
17.oo Adoracja 18.oo śp. Grzegorz Zamielski (kolejna rocznica)
25 II piątek 17.oo śp. Włodzimierz Sejda (7 roczn.) i Romuald Płachta (4 roczn.)
18.oo śp. Alina Zielonka - od wspólnoty "W drodze do Emaus"
26 II Sobota 17.oo śp. rodzice Antonina i Józef Jakobczuk
18.oo śp. Stanisław (17 rocznica) i Teresa Bróździńscy oraz rodzice z obu stron
27 II
8 Niedziela zwykła
8.oo śp. Czesława (9 rocznica) i Roman (12 rocznica) Kosińscy
10.oo śp. Halina, Tadeusz i Roman Załoga
12.oo W intencji Oazy Dzieci Bożych przy naszej Parafii
18.3o śp. Janina i Jan Borowy
28 II Poniedziałek 17.oo O religijne odrodzenie Polaków
18.oo śp. Jan Kuciński oraz Teresa i Jan Sochaccy (kolejna rocznica)
1 III Wtorek 17.3o Nowenna bł. Bolesławy
po 18.3o Adoracja Najśw. Sakr.
17.oo w o l n a
18.oo śp. Jadwiga Gutowska (z pogrzebu)
2 III Środa POPIELEC
10.oo O Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej i
zdrowie dla mamy Heleny w kolejne urodziny
16.3o śp. Jan i Jerzy Ochenkowscy; Stanisława i Piotr Kawczyńscy;
zm. z rodz. Szemplińskich; Paweł i dusze w czyśćcu
18.oo śp. Jadwiga Kozicka - od córki Jadwigi
3 III Czwartek 17.oo Adoracja
18.oo O wierność Ewangelii dla
kapłanów oraz o nowe powołania duchowne - od Kół Różańcowych
4 III I Piątek
10.oo śp. Henryk Szpejewski (kol. rocznica)
18.oo Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej i potrzebne łaski dla
Aleksandry, Agnieszki, Magdaleny i Sylwii oraz małej Zuzi w kolejne urodziny
* po Mszy o godz 18.oo Droga Krzyżowa
5 III I Sobota 9.oo Adoracja
10.oo O życie zgodne z duchem chrześcijańskiej wiary dla rodzin naszej parafii - od Kół
18.oo śp. Dawid Puszcz (5 rocznica)
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7 Niedziela zwykła
1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23 Dawid oszczędza Saula
1 Kor 15,45-49 Chrystus nowy Adam
Łk 6,27-38 Przykazanie miłości nieprzyjaciół
Bóg nagradza człowieka za okazywane innym miłosierdzie,
bo pragnie od nas miłosierdzia a nie ofiary. I tak działa przez
innych, że nawet trudne po ludzku historie stają się okazją do
uwielbienia Bożego miłosierdzia. Powinniśmy wszystkim
okazywać miłosierdzie, nawet swoim wrogom. Bo wtedy
okazujemy się zwycięzcami, którzy zwyciężają siłą miłości i miłosierdzia. Tego uczy nas
Chrystus, aby odpłacać dobrem za zło, a miłością za nienawiść. Odpłacając dobrem za zło,
stawiamy tamę złu, które przez chęć zemsty próbuje dotrzeć do naszego serca, by nim
zawładnąć. A nasze dobre uczynki i przebaczenie mogą być impulsem dla kogoś do
zawrócenia z drogi zła.
Wsłuchajmy się z uwagą w słowo Boga, pamiętając, że jesteśmy Jego umiłowanymi
dziećmi.
SŁOWO PRZED ROZESŁANIEM: Codziennie uczymy się od Pana Jezusa, jak
powinniśmy kochać. On oddał życie za wszystkich ludzi, nawet
za swoich wrogów. W naszym życiu, żeby zmienić serce drugiego
człowieka, czasami wystarczy jeden drobny gest ludzkiej
życzliwości.

8 Niedziela zwykła - 27 II
Syr 27,4-7 Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość
1 Kor 15,54b-58 Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć
Łk 6,39-45 Z obfitości serca mówią usta
Człowiek jako jedyny spośród wszystkich stworzeń został obdarzony przez Boga rozumem.
Posiada też zdolność wypowiadania się. Słowa są po to, aby chwalić Boga i głosić Jego
wielkość. Jak również po to, aby budować wspólnotę pomiędzy ludźmi i wyrażać siebie. Usta
przemawiają z obfitości serca. Tak więc karmimy innych tym, czym sami żyjemy. Stąd
z naszych ust może płynąć mądrość bądź głupota, kultura lub jej brak, bojaźń Boża albo
bezbożność. Aby zachować jasny umysł i czyste serce, odzyskać ostry wzrok i usunąć belki
grzechów, potrzebujemy stanięcia w prawdzie, uznania swojej ułomności i oczyszczenia.
Wsłuchani w słowo Boże pragniemy odnaleźć siłę i moc do życia wiarą, nadzieją i miłością.
PRZED ROZESŁANIEM Pan Bóg pragnie, abyśmy często z Nim rozmawiali. Siłę do
pełnienia dobrych uczynków, które przynoszą obfite owoce, znajdujemy właśnie na
modlitwie. Jesteśmy zaproszeni, żeby być świadkami dobroci Jezusa Chrystusa.
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