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* 16 NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.07. 2022
* Dziś szesnasta niedziela zwykła w kalendarzu liturgicznym. W liturgii mszalnej
modlimy się, abyśmy pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Boże
przykazania (kolekta mszalna). Niech spotkanie z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego
męki, śmierci i zmartwychwstania będzie umocnieniem na tej drodze.
1. W sobotę, 23 lipca, w liturgii przypada święto Świętej Brygidy, patronki Europy. Przez
jej wstawiennictwo będziemy modlić się, aby Europa była wierna chrześcijańskim
wartościom i trwała wiernie przy Chrystusie i Jego Ewangelii.
* W poniedziałek 25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa. Z tej okazji, w najbliższą
niedzielę (24 lipca), będzie możliwość poświęcenia pojazdów na parkingu przy kościele po
Mszach św. Dopołudnia. Ofiary zbierane do puszki przeznaczone będą na zakup środków
transportu dla polskich misjonarzy

17 Niedziela Zwykła 24 lipca
KOMENTARZ DO CZYTAŃ
Rdz 18,20-32 Abraham wstawia się za Sodomą
Kol 2,12-14 Chrzest udziałem w śmierci i
zmartwychwstaniu Chrystusa
Łk 11,1-13 Chrystus uczy modlitwy
Modlitwa, praktykowana przez człowieka od
najdawniejszych czasów, jest ważnym środkiem i zarazem przejawem życia duchowego. Jej
zadaniem jest przemiana serca człowieka, który się modli. Jednym z rodzajów modlitwy
prośby jest modlitwa wstawiennicza, która pozostaje zawsze w harmonii z miłosierdziem
Bożym. Protoplastą modlitwy wstawienniczej jest Abraham. Oręduje za ludźmi winnymi,
którymi są mieszkańcy Sodomy i Gomory. Fakt, że oba miasta zostały zniszczone z powodu
braku „sprawiedliwych”, nie umniejsza prawdy, że Abraham chciał przyczynić się do
ocalenia wielu ludzi. Podobnie jak Jezus, który nauczył nas najpiękniejszej modlitwy, a w
której możemy zwracać się do Ojca w niebie. Słuchając głosu Pana, otwórzmy serca na troskę
modlitewną o innych. * * * * * * * * * * * * * *

Zapowiedzi przedślubne

* Dziś 24 VII, w kalendarzu liturgicznym przypada siedemnasta niedziela w ciągu
roku. Modlimy się, abyśmy dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali
się o dobra wieczne (kolekta mszalna). Niech na drogach wakacyjnego odpoczynku nie
zabraknie troski o życie duchowe, o modlitwę osobistą, nawiedzenie świątyń i udział we
Mszy Świętej.
* Jutro, w poniedziałek, 25 lipca, będziemy obchodzili święto Świętego Jakuba
Apostoła. Należał do grona najbliższych uczniów, obok Piotra i Jana był świadkiem
wielu cudów dokonywanych przez Jezusa. Pierwszy męczennik za wiarę z grona
Dwunastu.
1. We wtorek, 26 lipca, w liturgii będziemy wspominali Świętych Rodziców
Najświętszej Maryi Panny: Joachima i Annę. Pismo Święte nie przekazuje o nich
żadnych informacji. Tradycja Kościoła wraz z kultem Maryi czci także Rodziców Matki
Chrystusa. Będziemy modlić się za naszych dziadków i babcie, aby doświadczali
bliskości Boga oraz szacunku i miłości ze strony najbliższych.
* W sobotę 30 lipca organizujemy Parafialny Spływ

Kajakowy. Lista uczestników już jest otwierta (w
zakrystii), koszt wynajęcia kajaka od osoby 30 zł.
Zbiórka przy kościele o 8.3o i własnymi samochodami udajemy się na spływ. Będzie ognisko, proszę
zabrać sobie kiełbasę i coś do jedzenia.
*****************

W tych dwóch tygodniach patronują nam:
- piątek, 22 lipca – Święta Maria Magdalena (I w.),
uczennica Jezusa, Apostołka Apostołów;
- sobota, 23 lipca – Święta Brygida (1303-1373), zakonnica, współpatronka Europy;
- poniedziałek, 25 lipca – Święty Jakub Apostoł, nazywany Większym lub Starszym, brat Świętego
Jana, pierwszy męczennik z grona Dwunastu;
- poniedziałek, 25 lipca – Święty Krzysztof (III w.),
Męczennik, patron kierowców i podróżujących;
- wtorek, 26 lipca – Świeci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny;
- piątek, 29 lipca - Święta Marta, Maria i Łazarz, święte rodzeństwo z Betanii, o których Święty
Jan w Ewangelii mówi, że Pan Jezus ich kochał, był z nimi zaprzyjaźniony.
********************

Do sakramentu małżeństwa przygotowują się
1. Rafał MAKUTUNOWICZ, kawaler, parafia tutejsza
Kinga KACZMARCZYK, panna, parafia Mił. Bożego
2. Marcin KLEJS, kawaler, parafia Lidzbark Welski
Magdalena MULAR, panna, parafia tutejsza
3. Mariusz ANDRYSZCZYK, kawaler, parafia tutejsza
Monika DOBRZYCKA, panna, parafia Grajewo

Prosimy o modlitwę w intencji narzeczonych

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
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* Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy nieustannego
doświadczania mocy Bożego słowa i wzrastania w posłuszeństwie
Jego zbawczej woli.
***************
Zapraszamy do udziału w 39 Warmińskiej
Pielgrzymce Pieszej na Jasną Górę w dniach
od 31 lipca do 12 sierpnia br.
Można zapisać się za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej
: pielgrzymkawarminska.pl.
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INTENCJE

MSZALNE

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 rocznicy zaślubin
18.3o śp. Helena Pachołek (13 rocznicy)
18 VII Poniedziałek
18.oo śp. Janina i Kazimierz Felińscy oraz Bolesław Kamiński
19 VII Wtorek
18.oo śp. Janina Dajnowska (z pogrzebu)
20 VII Środa
18.oo śp. Czesława, Marian, Jadwiga i Waldemar Węgierscy
21 VII czwartek
18.oo Dziękczynna z okazji urodzin mamy Teresy, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Niepokalanej w życiu i zdrowie
22 VII Piątek
18.oo O Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej,
pomnożenie wiary dla Filipa i Tymoteusza w kolejne urodziny
23 VII. Sobota
18:oo śp. Krystyna Worobiej (6 rocznica)
24 VII
17 Niedziela Zwykła
8:oo śp. Grzegorz Frąckiewicz
10:oo śp. Stanisław Krasnowski i jego rodzice; Pelagia i Józef oraz Janina Bartnikowska
i Leonard Gwiaździński
12:oo śp. Krystyna Orłowska
18:3o Dziękczynna, o Boże błog., opiekę Niepokalanej i zdrowie dla Liliany (roczek) Od rodziców, chrzestnych, dziadków oraz kolejne urodziny babci Danuty
25 VII. Poniedziałek
18:oo śp. Jadwiga i Leonard(4 roczn.) oraz zmarli z rodziny
Machała, Kozickich i Orłowskich
26 VII. Wtorek
18:oo Dziękczynna....
27 VII Środa
18.oo zajęta
28 VII czwartek 18.oo Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę
Niepokalanej i zdrowie dla Marianny i Jana w 50 lecie małżeństwa oraz za całą rodzinę
29 VII. Piątek
18:oo śp. Józef Kaczmarczyk (z pogrzebu)
30 VII. Sobota
18:oo śp. Józef, Łucja i Genowefa Kapciak; Rafał Domarecki, Ryszard
Wiergowski oraz rodzice z obu stron
31 VII
18 Niedziela zwykła
8.oo O Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej i zdrowie
dla Małgorzaty i Henryka
10.oo zajęte
12.oo śp. Edward, Franciszek i Janusz Zalewscy
18.3o w o l n a
1 VIII Poniedziałek
18.oo śp. Janina Langowska (z pogrzebu)
2 VIII Wtorek
18.oo śp. Marianna Trzcińska
3 VIII Środa
18.oo śp. Jadwiga Gutowska - od Sylwii
4 VIII I czwartek miesiąca
18.oo - od Kół Różańcowych
5 VIII piątek
10.oo śp. Jan i Jerzy Ochenkowscy; Stanisława i Piotr Kawczyńscy;
zm. z rodz. Szemplińskich; Paweł i dusze w czyśćcu
18.oo w o l n a
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Materiały i skład: Ks. Adam Turek

Biuletyn Parafialny

Parafia Bł. Bolesławy Lament w Nidzicy
16 Niedziela Zwykła 17.07.2022 Nr 14/2022

www.parafia.nidzica.pl

16 Niedziela Zwykła
KOMENTARZ DO CZYTAŃ
Rdz 18,1-10aAbraham przyjmuje Boga
Kol 1,24-28 Cierpiąc z Chrystusem, dopełniamy Jego dzieła
Łk 10,38-42 Marta i Maria przyjmują Chrystusa
Nasze codzienne życie wypełniają różne troski i niepokoje.
Wtedy często na arenę naszego życia wkracza Bóg, jak w
przypadku Abrahama. Objawia się mu w najbardziej krytycznym
dla niego momencie, w najgorętszej porze dnia. Patriarcha jest
zmęczony i pogrążony w myślach o niespełnionym ojcostwie. Mimo to przyjmuje w
gościnę tajemniczych wędrowców, którzy pozostawiają swój ślad w jego rodzinie.
Codzienne troski przepełniały też serce Marty, która gościła w swoim domu Jezusa wraz z
Marią i Łazarzem. To spotkanie z przyjaciółmi pokazuje, że każdy człowiek jest powołany,
by towarzyszyć Jezusowi w uczcie, obdarowywać Go dobrymi czynami i z miłością
kontemplować Jego oblicze.
Z uwagą wsłuchajmy się w to, co ma nam dziś do powiedzenia Bóg w swoim Słowie.

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; a Adoracja nocna w 2 piątek miesiąca
*************************

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. I naprawdę warto pobyć
sobie z Nim sam na sam.
Życzymy drogim Parafianom i Gościom
dobrego wakacyjnego wypoczynku i
błogosławieństwa Bożego.
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