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2 NIEDZIELA Wielkiego Postu - 13.03. 2022r.
* Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem
Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
* Dziś przypada także 9 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową.
Módlmy się za następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga
*W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz
rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci. W naszej świątyni
Msze Święte tego dnia o godz. 17 i 18.
*****************
NOCNA ADORACJA: w każdy drugi piątek miesiąca: najbliższa pt/sob 11/12 III

1. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu oraz ostatni dzień Kwartalnych dni modlitw
o ducha pokuty.Kościół w sposób szczególny zaprasza nas do praktykowania modlitwy,
postu i jałmużny.
2. We wtorek, 8 marca, przypada Dzień Kobiet. Wszystkim paniom życzymy obfitości
Bożego błogosławieństwa, doświadczenia miłości i szacunku oraz opieki Matki
Najświętszej.
* Najbliższa niedziela, 13 marca, będzie Niedzielą Ad Gentes – Dniem Modlitwy,
Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zapraszamy do modlitwy indywidualnej i wspól,,Przyjdź adorować mnie w ciszy.
notowej w intencji wszystkich pracujących na misjach. * Tego dnia przypada także
Patrz na mnie w ciszy. Kochaj mnie w ciszy.”
kolejna rocznica wyboru na Stolicę Piotrową papieża Franciszka. Zapraszamy do
W drugi Piątek miesiąca rozpoczynamy nocną Adorację Najświętszego Sakramentu.
modlitwy w intencji następcy Świętego Piotra, aby był dla wszystkich czytelnym
Pragniemy serdecznie zaprosić Was, Drodzy Parafianie i każdego, kto jest chętny, do
drogowskazem podążania za Chrystusem.
włączenia się w Adorację Jezusa, w Najświętszym Sakramencie. Można przyjść o
*Przy wyjściu polecamy najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”
dowolnej porze, natomiast w kościele zawsze ktoś
* Wszystkim, którzy w tych dwóch tygodniach będą świętować imieniny, urodziny oraz
musi być na czuwaniu i dlatego przygotowana
!
różne jubileusze,
a także wszystkim paniom życzymy obfitości Bożych darów oraz
jest lista dyżurujących. Proszę o zapełnienie jej,
wsłuchiwania się w słowo Boga, które daje prawdziwe życie.
wystarczy zapisać 1 lub 2 osoby na daną godzinę,
* W sobotę 19 III w Polsce rozpocznie się Tydzień Modlitw o Ochronę Życia
bo zawsze ktoś dodatkowo przychodzi. Wszyscy
mamy serca pełne próśb, jesteśmy zmęczeni,
*
W Wielkim Poście nabożeństwa:
utrudzeni – oddajmy wszystko Jezusowi,
Droga Krzyżowa w piątek po Mszy o g. 18.oo;
odpoczywajmy u Jego stóp. Adoracja jest najpiękniejszą modlitwą, nie tylko słowami, ale
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 18.oo.
także ciszą, milczeniem serca. Klęcząc, wpatrujemy się w samego Boga, otwieramy swoją
***************
duszę, powierzamy siebie, a wtedy Bóg może spokojnie prowadzić nas przez życie…. .
W tych dniach patronuje nam:
Prosimy przekażcie tę informację w rodzinie i swoim znajomym, sąsiadom. Zapraszamy
- sobota, 19 marca – Św. Józef, Oblubieniec
do ofiarowania Panu Jezusowi jednej godziny swojego życia. PORZĄDEK: rozpoczęcie
Najświętszej Maryi Panny, Opiekun Pana Jezusa.
w piątek o godz. 18.oo Mszą Świętą i po Niej rozpoczęcie Adoracji, natomiast
Przypominamy o stałych nabożeństwach:
zakończenie w sobotę ok godz. 7.15 Błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
* Adoracja Najśw. Sakramentu: we wtorek po Mszy do 21.oo i Czwartek o godz. 17.oo
****************
* Nowenna we Wtorek i środę, a w Czwartek rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością
Po
nocnej
Adoracjii, w Niedzielę 13
św. Józefa
**************
marca
o
godz.
18.3o zapraszamy na
PRZED BIERZMOWANIEM: w tym tygodniu, w środę o godz. 16.oo w sali parafialWielkopostny
Wieczór
nej na spotkanie przygotowujące bardzo proszę młodzież klas 8. Chciałbym aby młoChwały:
rozpoczynamy
Mszą Św., a po
dzież w Piątek poprowadziła Drogę Krzyżową o pokój na świecie, zaprzestanie wojny.
modlitwa Uwielbienia i Adoracja
**************
****************
PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKIEGO POSTU - 24, 25 i 26 marca, czyli
Odpust
zupełny
w
Wielkim
Poście: W Wielkim Poście każdy z nas ma okazję, aby
w Piątek, sobotę i niedzielę. W sobotę wieczorem będzie również modlitwa o uzdrowienie i
uzyskać
odpust
zupełny
i
to
kilkukrotnie.
Warto skorzystać z tej łaski. Wszystkie z tych
uwolnienie. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztofa
odpustów
można
uzyskać
przy
spełnieniu
zwykłych
warunków. 1. za udział w nabożeństwie
Kralka SAC - pallotyn, ewangelizator, Dyrektor
gorzkich
żali;
2.
za
odprawienie
drogi
krzyżowej;
3.
za udział w rekolekcjach przez pełne
Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i
3
dni
oraz
4.
w
każdy
piątek
Wielk.
Postu,
gdy
po
przyjęciu
Komunii św., przed wizerunzałożyciel wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca
kiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego zostanie odmówiona modlitwa: Oto ja, dobry i
A dres: ul. Żwirowa 4, 13-100 Nidzica tel/fax. 89 625 26 05 www.parafia.nidzica.pl
najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością...
email: parafianidzica@wp.pl
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INTENCJE

MSZALNE

6 III
1 Niedziela Wielkiego Postu 8.oo wypominki roczne
10.oo O łaskę zdrowia i Boże błog., opiekę M.B. Uzdrowienia Chorych dla Mirosława
w 91 urodziny oraz spokój wieczny dla Czesławy w 4 rocznicę
12.oo śp. Urszula Balińska (1 rocznica)
18.oo Gorzkie Zale
18.3o śp. Kazimierz, Irena, Leontyna, Ludwik i Janina Felińscy oraz Ryszard Waśk
i Leonard Adaszyński
7 III poniedziałek
17.oo śp. Paweł Michniewicz (1 rocznica)
18.oo śp. Edward (14 roczn.) oraz zmarli z rodz. Stępień i Chwidzewicz
8 III wtorek Nowenna do bł. Bolesławy 17.oo śp. Urszula i Stanisław Palińscy
18.oo O Boże błog., prowadzenie Ducha Św. opiekę Niepokalanej i zdrowie dla Pawła
i Zbigniewa z ok. urodzin
9 III środa Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
17.oo śp. Jadwiga Kozicka - z pogrzebu 18.oo śp. Jadwiga i Henryk Gutowscy
10 III czwartek 17.oo Adoracja
18.oo śp. rodzice Janina i Marian Nidzgorscy;
Jerzy, Henryk, Antonina; dziadkowie z obu stron oraz zm. z rodz. Krystkiewicz i Krystek
11 III piątek
17.oo śp. Roman Wiśniewski (z pogrzebu)
18.oo śp. Aleksander, Stanisława, Władysława, Stanisław, Halina, Marianna i Iwona
Jasińskich oraz Kazimierz Bunalski
12 III Sobota 17.oo śp. Jolanta Kusik (1 rocznica) 18.oo śp. Wacław i Anastazja Łamejko
13 III
2 Niedziela Wielkiego Postu
8.oo śp. Eugeniusz Dudziński
10.oo śp. Józefa i Paweł Freitag oraz rodzeństwo Alaf, Dorota i Detlef Pusz
12.oo śp. Zdzisław Sarbiewski (22 rocznica)
18.oo Gorzkie Żale
18.3o zajęta
14 III Poniedziałek
17.oo śp. Jadwiga i Henryk Gutowscy
18.oo śp. Jadwiga Kozłowska - od Ireny, Teresy i Elżbiety Polinkiewicz
15 III wtorek Nowenna do bł. Bolesławy
17.oo śp. Tadeusz Strzelewski
18.oo śp. Krystyna Siedlecka (z pogrzebu)
16 III środa Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
17.oo śp. Władysława i Franciszek Ścibek 18.oo śp. Zbigniew Mrozik
17 III czwartek 17.oo Adoracja
18.oo śp. Helena Hipczyńska, Paulina Ładna, Stanisław Krukowiecki oraz Lech,
Ryszard, Tadeusz, Edward, Franciszka, Jarosław, Władysław i Józef Felińscy
18 III Piątek
17.oo śp. Irena i Mieczysław Tkacz oraz Marianna i Jan Białowąs
18.oo śp. rodzice i wszyscy zmarli z rodz. Peplińskich
19 III sobota Uroczystość św. Józefa
17.oo W int. ks Józefa i Jego bratanka Józka, niech św. Józef wyprasza im nieustanne
odkrywanie woli Bożej i radość Jej wypełniania
18.oo śp. Józef Ojdana
20 III
3 Niedziela Wielkiego Postu 8.oo śp. Patryk Zakolski i Elżbieta Leszczyńska
10.oo śp. Aleksander Kukiełka (kolejna rocznica)
12.oo śp. Józef Gąska oraz Helena i Bolesław Pragacz (kolejna rocznica)
18.oo Gorzkie Żale
18.3o Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej i potrzebne łaski
dla Michała Grzebskiego w 18 urodziny
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Parafia Bł. Bolesławy Lament w Nidzicy
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1Niedziela Wielkiego Postu
Pwt 26,4-10 Wyznanie wiary ludu wybranego
Rz 10,8-13 Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia
Łk 4,1-13 Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni
i był kuszony
Przeszkodą w realizacji zawartego z nami przez Boga przymierza
jest grzech. Ma on swoje źródło w uleganiu różnorakim pokusom
podsuwanym przez diabła. Pokusa rzadko uderza w rzecz
zakazaną bezpośrednio. Najczęściej staje na drodze jako łatwy
sposób zaspokojenia autentycznej potrzeby, która nieoczekiwanie łączy się z rzeczą
zakazaną. Najbardziej jest w nas atakowany głód chwały, czułości, miłości oraz komfortu,
wygody i bezpieczeństwa. Dzięki temu, że diabeł kusił Jezusa, wiemy, co nam oferuje i co
w nas samych jest najsłabsze. Jeśli mamy uniknąć nieszczęść będących konsekwencją
ulegania pokusom, musimy wraz z Jezusem schronić się na pustyni słowa Bożego.
Wsłuchajmy się zatem w słowo życia, które było siłą Jezusa do obrony przed pokusami.

2 Niedziela Wielkiego Postu
Rdz 15,5-12.17-18 Bóg zawiera przymierze z Abrahamem
Flp 3,17 – 4,1 Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego
chwalebnego ciała
Łk 9,28b-36 Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania
Słowo Boże zaprasza nas na górę Tabor. W trakcie modlitwy Jezus
przemienia się tak, że wybrani uprzednio na świadków Apostołowie nie
mogą Go rozpoznać. Pokazuje nam to moc modlitwy, której źródłem jest
więź z Ojcem. Ma ona również moc odmienić nasze życie. Stajemy się
zatem świadkami rozmowy o nieuchronności ofiary Mesjasza. Jest On
Sługą Bożym, który bierze na siebie winy ludzi i z miłości do nich składa siebie w ofierze,
której zapowiedzią jest ofiara Abrahama. Odejście Jezusa, które miało się dopełnić w
Jeruzalem, stanie się dla Jego ludu początkiem nowej, wewnętrznej wolności od grzechu oraz
duchowej wędrówki do nowej Ziemi Obiecanej. Otwórzmy serca na Słowo Boże, które
pokazuje drogę chwały nie tylko Jezusa, ale także Jego uczniów.
*******************
Jestem wzruszony wielki sercem i “oddolną” akcją pomocy dla
umęczonego przez wojnę narodu ukraińskiego. Dziękuję, że
wielu z Was przekazuje potrzebne rzeczy, niektórzy nawet
udostępniają swoje mieszkania, a także dziękuję za każdą ofiarę. W niedzielę i środę zebraliśmy ponad 7000zł - Bóg zapłać. Potrzebne środki higieny, żywność ...dane w internecie
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