.

4 NIEDZIELA Wielkiego Postu - 27.03. 2022r.

*Czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana jest niedzielą „Laetare”, czyli wielkopostną niedzielą radości. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych słów antyfony na wejście w
3 NIEDZIELA Wielkiego Postu - 20.03. 2022r.
języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem (…)”, czyli: „Raduj się, Jerozolimo (…)”. Zewnę1. Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś przypada już trzecia niedziela
trznym wyrazem radości jest kolor szat liturgicznych. To znak, że zbliżamy się w wielkoWielkiego Postu. Po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie
postnym przygotowaniu do świętowania misterium paschalnego Jezusa Chrystusa.
* I czwartek miesiąca o godz. 17.oo Adoracja - Godzina Święta i modlitwa za Kościół i o
jest królestwo niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawrócenia. Nie
powołania duchowne, wszystko kończymy Mszą Św. o godz. 18.oo * I piątek miesiąca,
marnujmy go.
dzień wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa za wszelkie zniewagi i grzechy. Msza Św. o
2. W czwartek, 24 III, przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów.
godz. 10 i 18.oo i nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. * W I sobotę czcimy Niepokalane
* W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia
Serce NMP: o godz. 9.oo rozpoczęcie Adoracji i nabożeństwo I soboty, godz. 10.oo Msza
obchodzimy Dzień Świętości Życia. Życie człowieka jest największym darem Boga.
św. oraz o 18.oo.
Nikt nie ma prawa tego daru niszczyć. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka
*AKCJA
CARITAS: “paczka dla Ukrainy” w naszej parafii
od poczęcia do naturalnej śmierci. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień
zostało
zabranych
50 kartonów; już 15 wróciło zapełnionych.
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji
Bardzo
prosimy,
aby
w tym tygodniu przywieźć te paczki, składadziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na
my
je
na
schodach
do
sal parafialnych
codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy
*****************
w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane
Odpust
zupełny
w
Wielkim
Poście: W Wielkim Poście każdy z nas ma okazję, aby
dodatkowe postanowienia.
uzyskać
odpust
zupełny
i
to
kilkukrotnie.
Warto skorzystać z tej łaski. Wszystkie z tych
!
*Przy wyjściu
polecamy najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”
odpustów
można
uzyskać
przy
spełnieniu
zwykłych warunków. 1. za udział w
* Wszystkim, którzy w tych dwóch tygodniach będą świętować imieniny, urodziny oraz
nabożeństwie gorzkich żali; 2. za odprawienie drogi krzyżowej; 3. za udział w
różne jubileusze, życzymy obfitości Bożych darów oraz wsłuchiwania się w słowo Boga,
rekolekcjach przez pełne 3 dni oraz 4. w każdy piątek Wielk. Postu, gdy po przyjęciu
które daje prawdziwe życie.
Komunii św., przed wizerun-kiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego zostanie odmówiona
* W sobotę, 26 III, w liturgii przypada wspomnienie Dobrego Łotra
modlitwa: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z
oraz Dzień modlitwy za więźniów.
największą gorliwością...
***************
*****************
W Piątek 25 III, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 25, 26 i 27 III “Na nowo rozpal swą wiarę"
Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu
* PIĄTEK 25 MARCA
Sercu Maryi w Bazylice św. Piotra na Watykanie, w czasie nabożeństwa
Godz. 11.00
Msza Święta z nauką rekolekcyjną
pokutnego o godz.17. W tym samym czasie, w jedności z Papieżem, akt
Godz. 16.30 spotkanie rekolekcyjne dla dzieci
będzie dokonany w Fatimie przez wysłannika Papieża, ks. kard. Konrada Krajewskiego –
Godz. 18.00
Msza Święta z nauką rekolekcyjną
Jałmużnika Jego Świętobliwości. Tego dnia w naszej świątyni (będzie to Msza rekolekcyjGodz.
19.15
spotkanie
dla małżonków i rodziców
na), w jedności z Następcą Świętego Piotra, wzniesiemy modlitwy do Boga, odmawiając Akt
*
SOBOTA
26 MARCA
Poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednak nie może w nas zwyciężyć
Godz.
11.00
Msza
Święta
z nauką rekolekcyjną
magiczne myślenie, iż akt Papieża sprawi, iż nastanie pokój i nawrócenie Rosji, bez naszego
Godz. 18.00
Msza Święta z nauką rekolekcyjną
wysiłku i zaangażowania. W Fatimie Maryja mówiła tak: „… zbliża się kara na świat za liczne
Godz. 19.00
Nabożeństwo z Modlitwą o Uzdrowienie
jego zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec,
* NIEDZIELA 27 MARCA
przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św.
wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i
Godz. 8.00 i 10.oo Msza Święta z nauką rekolekcyjną
zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując
Godz. 12.00
Msza Święta rodzinna z nauką rekolekcyjną
wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierGodz. 17.45
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
pieć. Różne narody zginą”. Podsumujmy! Pokój na świecie, nawrócenie Rosji dokona się, jako
Godz. 18.30
Msza Święta z nauką rekolekcyjną
owoc: - poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi; - aktu ma dokonać Papież z biskupami
Rekolekcje wygłosi Ks Krzysztof Kralka SAC - pallotyn,
całego świata, - oraz praktykowania nabożeństwa wynagradzającego w I soboty miesiąca.
ewangelizator i rekolekcjonista, założyciel Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji
A dres: ul. Żwirowa 4, 13-100 Nidzica tel/fax. 89 625 26 05 www.parafia.nidzica.pl
wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca
email: parafianidzica@wp.pl
nr konta parf: 91 8834 0009 2001 0000 0446 0001
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INTENCJE

MSZALNE

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 i Janusz 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
21 III Poniedziałek
17.oo śp. Jadwiga i Henryk (30 roczn.) Gutowscy
18.oo śp. Eugeniusz Malinowski (21 rocznica)
22 III wtorek Nowenna do bł. Bolesławy i Adoracja do godz. 21.oo
17.oo wolna
18.oo śp. Cecylia (17 rocznica) i Jan Iżbicki
23 III środa Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
17.oo wolna
18.oo wolna
24 III czwartek
18.oo wolna
25 III piątek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Rekolekcje
11.oo wolna
18.oo wolna
26 III sobota Rekolekcje
11.oo wolna
18.oo śp. Halina Murawiejko (1 rocznica)
27 III
4 Niedziela Wielkiego Postu - zakończenie Rekolekcji wielkopostnych
8.oo śp. Grzegorz Frąckiewicz
10.oo śp. Marta i Juliusz Balicki
12.oo Dziękczynna, o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę Niepokalanej i zdrowie
dla Krystyny z ok. kolejnych urodzin
17.45 Gorzkie Żale
18.3o zajęta
28 III poniedziałek
17.oo O Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej, potrzebne łaski oraz zdrowie
dla Grażyny z okazji imienin
18.oo śp. Bożena, Leonard i Roman Bonalscy
29 III Wtorek Nowenna do bł. Bolesławy i Adoracja do godz. 21.oo
17.oo wolna
18.oo śp. Władysław (kolejna rocznica) i Franciszka Tęcza
30 III Środa Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
17.oo wolna
18.oo wolna
31 IV Czwartek
18.oo wolna
1 IV
I piątek miesiąca
10.oo śp. Jan i Jerzy Ochenkowscy; Stanisława i Piotr Kawczyńscy;
Zm. z rodz. Szemplińskich; Paweł i dusze w czyśćcu
18.oo zajęta
2 IV
I sobota miesiąca
10.oo od Kół Różańcowych
18.oo Dziękczynna, z prośbą o Boże błog., i potrzebne łaski dla Leontyny i Henryka,
ich dzieci, wnuków i prawnuków oraz dla Elżbiety i Wojciecha - ich dzieci i wnuków
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3Niedziela Wielkiego Postu
Wj 3,1-8a.13-15 Powołanie Mojżesza
1 Kor 10,1-6.10-12 Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy
przyszłych
Łk 13,1-9 Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie
Jezus, przebywając przed świętem Paschy w Betanii, zobaczył
drzewo figowe okryte bogatą zielenią. Doznał jednak rozczarowania,
gdyż na drzewie nie było ani jednego owocu. Podobnego zawodu Jezus doznawał ze
strony tych, którzy uważali siebie za pobożnych, ale nie przynosili oczekiwanego owocu.
Większość mieszkańców Galilei już o Nim słyszała, niewielu jednak w Niego uwierzyło.
Wielki Post jest czasem danym przez Boga do nawrócenia dla każdego z nas. Wszyscy
jesteśmy skażeni grzechem, egoizmem, lubimy skupiać się na sobie. Nawrócenie wskazuje
na konieczność nieustannej gotowości do przemiany życia i przyjęcia zaproszenia do
królestwa Bożego. Otwórzmy serca na słowo Boże, które ma moc poruszyć nasze
sumienia i zgładzić nasze grzechy.

4 Niedziela Wielkiego Postu
Joz 5,9a.10-12 Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w Ziemi
Obiecanej
2 Kor 5,17-21 Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie
Łk 15,1-3.11-32 Przypowieść o synu marnotrawnym
Pascha na progu Ziemi Obiecanej jest zapowiedzią radości, która
nadchodzi, bliskości, wypełnienia się obietnicy Pana. To ważne
wydarzenie w historii Izraela, ponieważ Bóg definitywnie rozrywa
ich kajdany niewoli. Podobnie jak trwanie w wierności Bogu doprowadziło Izraelitów do
nowej ziemi, tak trwanie w Chrystusie czyni z nas nowe stworzenie. Wszystko bowiem dzięki
Niemu staje się nowe, nabiera nowej jakości. Powrót do Boga bogatego w miłosierdzie jest
dla nas szansą nowego życia i radością z wolności dziecka Bożego. Stanowi też okazję dla
tych, którzy nie usiłują myśleć i odczuwać jak
miłosierny Ojciec wobec skruszonego syna. Zaczerpnijmy ze słowa Bożego zaproszenie do podjęcia decyzji
o powrocie do kochającego i przebaczającego Ojca.
PARAFIALNE REKOLEKCJE - 24, 25 i 26 III,
czyli w piątek, sobotę i niedzielę. W sobotę wieczorem będzie również modlitwa o
uzdrowienie i uwolnienie. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztofa Kralka SAC - pallotyn,
ewangelizator, założyciel Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i założyciel wspólnoty
Przyjaciele Oblubieńca
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