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* 14 NIEDZIELA ZWYKŁA - 03.07. 2022
* Dziś 14 niedziela zwykła w roku kościelnego. Po raz kolejny Bóg zaprosił nas, abyśmy
celebrowaliśmy tajemnicę Jezusa Chrystusa. On dla nas i naszego zbawienia umarł i
powstał z martwych. Niech ta prawda wiary towarzyszy nam na drogach nowego tygodnia
1. Dzisiejsza Niedziela 3 VII jest pierwszą niedzielą miesiąca. Po każdej Mszy Świętej
Adoracja Najświętszego Sakramentu
2. W środę, 6 lipca, przypada liturgiczne wspomnienie Błogosławionej Marii Teresy
Ledóchowskiej. Ten dzień jest świętem patronalnym Apostolstwa Chorych w związku ze
wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. W naszych modlitwach
polecamy Bogu wszystkich chorych i cierpiących, a także tych, którzy leczą i pielęgnują
chorych.
3. Dzisiaj puszka po Mszy na rekolekcje wakacyjne dla dzieci z Oazy Dzieci Bożych
* Z dniem 1 lipca br., zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego, urząd
Proboszcza Parafii św. Wojciecha w Nidzicy objął ks. kan. Piotr Sroga. Dzisiaj w niedzielę
podczas Mszy św. o godz. 18:oo, odbędzie się obrzęd
liturgicznego objęcia Parafii przez nowego Proboszcza.
Życzymy ks kanonikowi Piotrowi Bożego prowadzenia
* Zapraszamy jeszcze dzisiaj nad Jeziorkiem Miejskim w
Nidzicy, trwa Strefa Mocy! Czyli Ewangelizacja i
Uwielbienie

Wakacyjny porządek Nabożeństw:
* poniedziałek: godz 18.oo Msza Św.
* wtorek godz.17.45. nabożeństwo do Patronki,
Msza Św. 18.oo i po Adoracja do 21.oo
* środa: godz. 17.45. nabożeństwo do M.B. Nieustającej
Pomocy, Msza Św. 18.oo i po Różaniec wynagradzający
* czwartek godz.17.oo Adoracja i 18.oo Msza Św.
* piątek godz.17.45. nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i 18.oo Msza Św.
* sobota godz.18.oo Msza Św.
Spowiedź św. codziennie od 17.3o; Adoracja nocna w 2 piątek miesiąca
*********************

* Dziś 10 VII przypada piętnasta niedziela w ciągu roku. Na drogach wakacyjnego
odpoczynku niech nie zabraknie spotkania z Bogiem w czasie Eucharystii. Pamiętajmy o
niedzielnym obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej. Znajdźmy także czas na osobistą
adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę, aby umacniać wieź ze Zbawicielem.
* Dzisiaj tradycyjnie po Nocnej Adoracji o godz. 18.3o Wieczór Uwielbienia,

który zaczynamy Mszą Św. i po Uwielbienie Jezusa
Eucharystycznego.
1. W Poniedziałek 11 VII, święto Świętego Benedykta, opata,
patrona Europy. Ułożona przez niego reguła zakonna stała się
podstawą życia wielu zgromadzeń zakonnych. Jej zasadniczym
rysem były słowa: „Módl się i pracuj” (Ora et labora).
2.Jutro także przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar
Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów
na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to święto państwowe, poświęcone
pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej
dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. W naszej
modlitwie pragniemy pamiętać o wszystkich ofiarach tego czasu i wypraszać im łaskę
życia wiecznego.
3. W sobotę, 16 lipca, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel, popularnie zwanej Matką Bożą Szkaplerzną. Na tej górze duchowi
synowie proroka Eliasza oddawali się gorliwej modlitwie. W tan sposób narodził się
zakon karmelitański, który w XII wieku ze względu na prześladowania przeniósł się do
Europy.
* Rozpoczęły się zapisy na XXX Warmińską Pieszą Pielgrzymkę do Ostrej Bramy
* Także polecamy uwadze pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę.
* W sobotę 30 lipca organizujemy Parafialny Spływ
Kajakowy. Listę uczestników już otwieramy, szacowany koszt ok 40 zł. Dokładne inf. w niedzielę 10 VII
W tych dwóch tygodniach patronują nam:
- środa, 6 lipca – Błogosławiona Maria Teresa
Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, patronka
dzieł misyjnych
- piątek, 8 lipca – Święty Jan z Dukli (1414-1484),
Franciszkanin, świątobliwy kapłan, wybitny kaznodzieja;
- poniedziałek, 11 lipca – Święty Benedykt (480-547), opat,
Twórca reguły zakonnej benedyktynów, patron Europy;
- wtorek, 12 lipca – Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu
(ok. 970-1009), biskup i męczennik, misjonarz na terenach Prus;
- środa, 13 lipca – Święci Pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt (I poł. XI w.), Życie
poświęcili pokucie i surowej ascezie;
- piątek, 15 lipca – Święty Bonawentura (1218-1274), franciszkanin, odnowiciel zakonu,
później biskup, doktor Kościoła.
********************

Nadszedł czas wakacji, dla wielu z nas – czas
urlopu i odpoczynku.Dobrze jest zauważyć, że Bóg
chciałby byśmy potrafili odpoczywać, byśmy szli czy
to na górskie szczyty, nad jeziora, czy nad morze, z
Nim. Bo tylko razem z Bogiem możemy odpocząć
zarówno duchowo, psychicznie, emocjonalnie oraz
fizycznie. Bo On dotyka wszystkich tych sfer.
* Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy nieustannego
I naprawdę warto pobyć sobie z Nim sam na sam.
doświadczania
mocy Bożego słowa i wzrastania w posłuszeństwie Jego zbawczej woli.
Nasz adres: ul. Żwirowa 4, 13-100 Nidzica tel/fax. 89 625 26 05 www.parafia.nidzica.pl
email: parafianidzica@wp.pl nr k. Parafialnego: 91 8834 0009 2001 0000 0446 0001
str. 2

str. 3

INTENCJE

MSZALNE

3 VII
14 Niedziela zwykła
8.oo wypominki roczne
10.oo śp. Rodziców i wszystkich zmarłych z rodziny Piaseckich i Nowaków
12.oo śp. Hubert Ludwiczak (2 rocznica)
18.3o śp. Kazimiera Radziszewska (5 rocznica)
4 VII Poniedziałek
18.oo śp. Halina Żukowska - od wspólnoty w drodze do Emaus
5 VII Wtorek
18.oo śp. Zenon i Janina Gołębiewscy
6 VII środa
18.oo śp. Krzysztof Sikorski (20 rocznica) oraz Helena i Leon Uzdowscy i Marceli
Szczepkowski
7 VII I czwartek miesiąca
18.oo Dziękujemy Bogu za zakończony rok szkolny i prosimy o Boże Błogosławieństwo
i szczęśliwy przebieg wakacji oraz silniejszą wiarę dla dzieci i młodzieży - od Kół Róż.
8 VII Piątek
18.oo śp. Jerzy, Marianna, Genowefa, Józef i Jan Piotrowscy
9 VII. Sobota
18:oo Dziekczynna, o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej i potrzebne łaski
dla Patrycji w 18 urodziny
10 VII 15 Niedziela Zwykła
8:oo śp. Elżbieta Leszczyńska; Patryk i Stanisław Zakolski oraz Stanisław Żmijewski
10:oo śp. Jan Chmielewski (4 rocznica)
12:oo śp. zm. z rodziny Zybowskich, Jabłonowskich, Dudzińskich oraz za Mirosława
Cupała
18:3o śp. Barbara Bazydło (1 rocznica)
11VII. Poniedziałek
18:oo śp. Jadwiga Gutowska - od Sylwii
12 VII. Wtorek
18:oo śp. Jan (w kolejną rocznicę)
13 VII środa
18.oo śp. Stanisław, Adam i Zofia Jabłońscy oraz Władysława i Stanisław Chwil
14 VII czwartek 18.oo śp. Marianna Kwestarz (5 rocznica), Jerzy Kozicki
oraz zm. z rodz. Kwestarz i Kozickich
15 VII. Piątek
18:oo śp. Teresa (9 rocznica) i Tadeusz (1 rocznica) Kucińscy
16 VII. Sobota
18:oo śp. Zofia (10 roczn.) i Leon (20 roczn.) Świgoń oraz Barbara Granitza (18 roczn.)
17 VII
16 Niedziela zwykła
8.oo śp. Tadeusz (13 rocz.) i Halina Krupińscy; Irena Jabłonowska; Czesław
Klimkowski, Marianna Rutkowska oraz dziadkowie Klimkowscy i Krupińscy
10.oo śp. Krystyna Siedlecka oraz Emilia i Jan Mosakowscy - od Krysi z Łęcznej
12.oo Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Niepokalanej
i zdrowie dla Krystyny i Jerzego z ok. 13 roczn. zaślubin
18.3o śp. Helena Pachołek (13 roczn.)
18 VII Poniedziałek
18.oo śp. Janina i Kazimierz Felińscy oraz Bolesław Kamiński
19 VII Wtorek
18.oo śp. Janina Dajnowska (z pogrzebu)
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
1. Artur PIOTRKOWSKI, parafia tutejsza
Marta Anna RUDZIŃSKA, parafia dziekańska
Proszę o modlitwę w intencji narzeczonych.
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14 Niedziela Zwykła
KOMENTARZ DO CZYTAŃ
Iz 66,10.12-14c Radość ery mesjańskiej
Ga 6,14-18 Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan
Łk 10,1-12.17-20 (Łk 10,1-9) Pokój królestwa Bożego
Jezus uczy nas, że musimy prosić o tych, którzy będą głosić
królestwo Boże. Zazwyczaj słowa te odnosimy do księży,
zakonników, sióstr zakonnych czy katechetów świeckich. Warto jednak zauważyć, że
Jezus kieruje te słowa nie do ścisłego grona Dwunastu Apostołów, ale wyznacza jeszcze
innych siedemdziesięciu dwóch uczniów. Głoszenie Dobrej Nowiny nie jest
zarezerwowane wyłącznie dla wybranych. Każdy uczeń Jezusa ma o Nim świadczyć, aby
inni uwierzyli. Nie można znać Jezusa i o Nim nie mówić. Nie można być ochrzczonym i
żyć tak, jakby to nie miało wpływu na nasze życie. Mamy dzielić się swoją wiarą, ponieważ
ona umacnia się wtedy, gdy jest przekazywana. Wsłuchani w słowo Boże umacniajmy się
w wierze, by głosić ją swoim życiem.

15 Niedziela Zwykła 10 lipca
KOMENTARZ DO CZYTAŃ
Pwt 30,10-14 Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości
Kol 1,15-20 Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla
Niego
Łk 10,25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Mojżesz mówił do ludu o konieczności słuchania głosu Pana Boga.
Właśnie to zalecenie znalazło się jako pierwsze w Mojżeszowym przekazie. Wsłuchiwanie
się w głos Boży jest wyrazem miłości do Niego, a także okazywaniem Mu szacunku i
uznawaniem Go za autorytet. Dopiero w następnej kolejności jest przestrzeganie
przykazań. Słuchanie słów Bożych buduje relację, pogłębia więzi i prowadzi do
nieustannej rewizji swojego życia. Uwrażliwia również nasze serce na potrzeby i cierpienia
braci i sióstr. Dzięki temu nie możemy przejść obojętnie obok kogoś, kto znalazł się w
potrzebie i wymaga pomocy. I w taki sposób zdobywamy
świętość, która każe nam wykonywać małe rzeczy z wielką
miłością. Pobudźmy swoje serce do uważnego słuchania
słów Pana. * * * * * * * * * * * * * * * * *
W każdy drugi piątek miesiąca (8/9 VII)
rozpoczynamy całonocną Adorację Najświętszego
Sakramentu. Adoracja jest najpiękniejszą modlitwą, nie
tylko słowami, ale także ciszą, milczeniem serca. Klęcząc,
wpatrujemy się w samego Boga, otwieramy swoją duszę,
powierzamy siebie, a wtedy Bóg może spokojnie prowadzić nas przez życie….
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