
PARAFIA ŚWIĘTEGO JANA EWANGELISTY 
W KWIDZYNIE 

BIULETYN PARAFIALNY 
 

nr 42/7/ 
27. października 2013 r. 

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA 
WŁASNEGO KO ŚCIOŁA  

 
 

 

Wypominki – szczególna pamięć o zmarłych 
 
Przez cały listopad w parafiach katolickich odprawiane są tzw. „wypominki”. To 

szczególna pamięć o zmarłych. Polegają na wyczytywaniu imion i nazwisk osób 
nieżyjących. Zanoszone są za nich też modlitwy i śpiew. Tradycja sięga X wieku. 

Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego 
odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Bł. Jan Paweł II powiedział: 
„Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w 
przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić 
radości nieba”. 

O ważności modlitwy za zmarłych przypomina ks. bp Antoni Dydycz,  biskup diecezji 
drohiczyńskiej: „Wypominki są po to, abyśmy mieli pewność, za kogoś się modlimy. Często 
nie wiemy, kto potrzebuje naszego wsparcia duchowego, ale że ludzie go potrzebują, to jest 
oczywiste. Widzimy, że są grzechy, słabości,  upadki. Dlatego nasza modlitwa za zmarłych 
jest niezbędna.  Tę modlitwę powinniśmy składać poprzez ręce Matki Najświętszej. Ona wie 
najlepiej komu jest potrzebna”. 

Poszukując głębszego sensu „wypominek” należy zatrzymać się na 12 rozdziale 2 
Księgi Machabejskiej. Już w czasach machabejskich, czyli w II w. przed Chr., modlitwa za 
zmarłych jest ważnym elementem, który ma wyprosić ich zmartwychwstanie. Szczególnie 
ważna ta modlitwa jest wówczas, gdy nie ma pewności co do zbawienia danej osoby zmarłej 
(pewność mamy wtedy, gdy osoba zmarła jest beatyfikowana). 

Poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano więź wspólnoty i miłości, łączącą 
wszystkich członków Kościoła chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli) i walczącego 
(żyjący). Umieszczenie imion w dyptyku świadczyło o trwaniu w jedności ze wspólnotą 
kościelną, a skreślenie o wyłączeniu z niej. Po wyczytaniu, dyptyki kładziono na ołtarzu, na 
którym sprawowano Eucharystię. 

Dzisiejsze wypominki, są właśnie kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny 
sens. Są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, 
który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a 
następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej księdze życia. 
Znaczenie wypominek jest tym większe, że podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj, 
związane są one z Eucharystią. W intencji zmarłych wypisanych na kartkach 
wypominkowych odprawiana jest Msza św. 

 

Intencje Mszy św. 
27.10 – Rocznica poświęcenia własnego kościoła 

7.30 Śp. Adam Dubik i zmarli z rodziny 
7.30 Śp. Piotr Kudźma i zmarli rodzice z obojga stron 

9.30 
O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla Anny Kopisto z okazji 91. 
rocznicy urodzin 

9.30 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie dla Marka i Barbary w 8. 
rocznicę sakramentu małżeństwa 

11.00 O Boże błogosławieństwo dla Sylwestra z okazji 15. rocznicy urodzin 
11.00 Śp. Tadeusz Grzywiński, zmarli z rodziny Kurków 
12.30 W intencji parafian 
12.30 Śp. Aniela Czubińska w 1. rocznicę śmierci 

18.00 
Śp. Władysław Krupa, rodzice z obojga stron (intencja od znajomych z pracy 
dzieci) 

28.10 – Poniedziałek, święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

7.00 
O Boże błogosławieństwo i łaski dla Łukasza i Katarzyny 3 miesiące po 
ślubie 

18.00 Śp. Salomea i Zdzisław Ratkowscy, Teodora i Stefan Boreccy 

29.10 – Wtorek 

7.00 
O Boże błogosławieństwo i łaski dla Mariusza i Katarzyny 3 miesiące po 
ślubie 

18.00  
18.00 Śp. Helena, Stanisław Wojtkiewicz i zmarli rodzice z obojga stron 
18.00 Śp. Agnieszka Małkowska w 1. rocznicę śmierci 

30.10 – Środa 
7.00 Śp. Władysław Świerk w 6. rocznicę śmierci i Józefa (k) 

18.00 W intencjach czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
18.00 Śp. Leonard Arest, Stanisław i Marek Barejko 

31.10 – Czwartek 
7.00 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Rafała i Beaty 3 miesiące po ślubie 

18.00 Śp. Jerzy Klawczyński 3 miesiące po śmierci 
18.00 Śp. Ewa Piątkowska, Jan Piotrowski 
18.00 Śp. rodzice Stefania, Janina, Michał, Ignacy i zmarli dziadkowie 

01.11 – Piątek, Uroczystość Wszystkich Świętych 
7.30 Śp. Stanisław i Marek Barejko, Leonard Arest 
9.30 Śp. Jerzy, Józef, Malwina, Jakub 
9.30 Śp. Kazimierz Wierzba w 20. rocznicę śmierci 

11.00 Śp. Krystyna Biernat w 25. rocznicę śmierci, zmarli z rodzin z obojga stron 
12.30 Śp. Stanisław Bakierski i zmarli z rodziny 
12.30 W intencji parafian 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

02.11 – Sobota, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 
7.00 Śp. Krystyna Kordalska w 30. dzień po pogrzebie 



18.00 Śp. Wiesław i Eugeniusz Pajewscy, Anna i Stanisław Szarejko 
18.00 Śp. Henryk i Waldemar Błęccy, zmarli z rodziny z obojga stron 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

 

Ogłoszenia duszpasterskie  

1. W piątek 1. listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. jak 
w każdą niedzielę. Początek procesji na cmentarzu o godz. 1400, a po niej możliwość 
poświęcenia krzyży nagrobnych, zniczy i kwiatów. Na pierwszej Mszy św. zbiorowej za 
zmarłych, tj. w piątek o godz. 1800 w sposób szczególny będziemy polecać Bożemu 
Miłosierdziu zmarłych parafian, którzy odeszli do Boga w ostatnim roku. 

2. Najbliższy piątek, to także I piątek miesiąca, możliwość spowiedzi św. podczas każdej 
Mszy św. Księża swoich chorych odwiedzą w następny piątek, tj. 8. listopada. 

3. W sobotę 2. listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. 
W sposób szczególny w tym dniu pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych poprzez 
nawiedzenie ich grobów na cmentarzu, a przede wszystkim poprzez uczestnictwo we 
Mszy św., które w naszym kościele będą odprawiane o godz. 700, 1100 i 1800. 

4. Zapraszamy na różaniec, który odmawiamy codziennie o godz. 1730. Dzieci w tym 
tygodniu zapraszamy tylko w poniedziałek na godz. 1645. 

5. Od 1. listopada zapraszamy na różaniec wypominkowy i Mszę św. zbiorową w intencji 
zmarłych, których wypisaliśmy na kartkach. Jeśli ktoś jeszcze nie wypisał swoich 
bliskich zmarłych, to prosimy, aby zabierać koperty z kartkami i wypełnione złożyć na 
tacę, w zakrystii lub w kancelarii. 

6. W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust dla zmarłych. Szczegóły na ostatniej 
stronie biuletynu parafialnego. 

7. W najbliższy czwartek, tj. 31. października po raz drugi ulicami naszego miasta przejdzie 
„Korowód świętych i błogosławionych”. Początek przy kościele pw. Trójcy Świętej po 
Mszy św. wieczornej około godz. 1900, następnie przejście do katedry. W trakcie marszu 
będą atrakcje, m.in. takie, jak „taniec ognia”. Po przybyciu do naszej świątyni 
odśpiewamy Litanię do Wszystkich Świętych. Zachęcamy wszystkich, a w szczególności 
dzieci do przebierania się za swoich świętych patronów. Najpiękniejsze stroje, a przede 
wszystkim wiedza na temat swojego patrona będzie nagrodzona. 

8. W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o godz. 1100 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci 
klas II szkół podstawowych. 

9. Dziś o godz. 1700 będzie zmiana tajemnic różańcowych, na którą zapraszamy członków 
wspólnoty Żywego Różańca. 

10. W dzisiejszą niedzielę ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na WSD w Elblągu. 
11. Ks. Piotr organizuje pielgrzymkę do Rzymu na uroczystości związane z kanonizacją bł. 

Jana Pawła II. Wszelkie informacje i zapisy bezpośrednio u ks. Piotra.  
12. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na modlitewne spotkania w każdy 

wtorek o godz. 1900 w salce na plebanii. 

 
    W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał do Siebie… 
 

Śp. Józefa Szpala, l. 94  Śp. Weronika Górka, l. 103 
Śp. Piotr Mularczyk, l.46 

  
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Odpusty dla zmarłych 
 

W związku z okresem modlitw za 
zmarłych można uzyskać odpusty dla nich. 
Należy nawiedzić pobożnie cmentarz w 
dniach 1-8 listopada i modlić się za dusze 
zmarłych, przy zachowaniu stałych 
warunków odpustu: stanu łaski 
uświęcającej, przyjętej w danym dniu 
Komunii św., wolności od przywiązania 
do grzechu (nawet lekkiego) i modlitwy w 
intencjach Ojca Świętego (np. „Ojcze 
nasz” i „Zdrowaś Maryjo”). W samym 
dniu 2 listopada – przy zachowaniu tych 
samych warunków – również można 
uzyskać odpust za zmarłych związany z 
nawiedzeniem kościoła lub publicznej 
kaplicy i odmówieniem w nich modlitwy 
„Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. 

 
Numery telefonów: 

Ks. Ignacy Najmowicz – proboszcz 55/2796006 Ks. Piotr Konsalik – wikariusz 784909583 
Ks. Przemysław Demski – wikariusz 512774377 Ks. Marek Kubecki – wikariusz 601629219 
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