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W chwili, której się nie domyślacie... 
 

Niepewność to jedno ze słów kluczy naszego czasu. Na zupełnie różnych 
płaszczyznach życia, od spraw gospodarczych poczynając, a na domowych kończąc, 
mówi się o niepewności - niepewnych czasach, niepewnej sytuacji, niepewnej pracy. Ta 
suma niepewności bywa dla niektórych przytłaczająca, staje się źródłem apatii i 
zniechęcenia. 

A na to wszystko nakładają się jeszcze różne drobne niepowodzenia lub chwile 
nieuwagi, które irytują albo rodzą zobojętnienie. Z pewnością bez końca można by 
mnożyć historie podobne do tej, którą słyszałem niespełna tydzień temu. Ktoś bardzo 
zmęczony wsiada do tramwaju i prawie od razu zasypia. Gdy się budzi, okazuje się, że 
tramwaj już dawno minął pętlę, a motorniczy, nie zważając na podróżnych, którym 
opadły powieki, spokojnie przejeżdża kolejne przystanki; tyle że w przeciwną stronę. 
Chociaż tramwaj czy miejski autobus niewiele ma wspólnego z biblijną arką, o której 
wspomina dzisiejsza Ewangelia, a skutki zapomnienia czy zmrużenia na moment oczu 
mają co najwyżej chwilowe znacznie, warto przystawić ten obrazek do spraw wielkich i 
naprawdę znaczących. 

Czyż nie jest tak, że wiele zniechęcenia w życiu duchowym, i w ogóle w naszej 
religijności, bierze się właśnie z różnych drobnych chwil zapomnienia? Mimo obietnic, 
wysiłków, a nawet modlitw o wytrwanie na dobrej drodze, niejednokrotnie 
doświadczamy upadków, które pojawiają się właśnie wtedy, gdy zabraknie czuwania. 
„Czuwajcie, więc...", mówi Chrystus do uczniów. Jeśli ktoś nie potrafi sobie wyobrazić, 
jak było za dni Noego, kiedy niektórzy nie spostrzegli się, że przyszedł potop, może w 
tej tramwajowej scence z codziennego życia - która powtarza się chyba każdego dnia - 
odkryje cień tego, o czym mówi nam Ewangelia. Żeby dotrzeć do celu, wytrwać w 
dobrym, mieć serce przygotowane na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej, trzeba 
czuwać, być uważnym i odważnie spoglądać w przyszłość. 

Jako ludzie wiary nie możemy ulegać zniechęceniu. Adwent to zawsze czas nowego 
entuzjazmu - wezwanie do życia. „Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was 
godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy 
uwierzyli” (Rz 13,11). „Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana!” (Iz 2,3). 

 
 
 

Intencje Mszy św. 
02.12 – Poniedziałek 

6.30 Śp. Weronika Kuczyńska w 30. dzień po pogrzebie 

18.00 
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Hani w 8. rocznicę urodzin i 
dla Julii z okazji imienin 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie dla Jana i Janiny Seremak 
i ich dzieci 

18.00 Śp. Bronisława Frelek, Leopold i Walentyna 
03.12 – Wtorek, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 

6.30  
18.00 Śp. Waldemar Strumidło w 10. rocznicę śmierci 
18.00 Śp. Ryszard Rydel 
18.00 Śp. Jan Bieńczak w 3. rocznicę śmierci 
18.00 Śp. Barbara Rajnowska 

04.12 – Środa 
6.30  

18.00 O Boże błogosławieństwo dla Beaty z okazji imienin 
18.00 W intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
18.00 W intencjach czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

05.12 – Czwartek 
6.30  

18.00 W intencji powołań kapłańskich i zakonnych, szczególnie z naszej parafii 
18.00 Śp. Teresa 
18.00 Śp. Antoni Kurjat 

06.12 – Piątek, wspomnienie św. Mikołaja, biskupa 
6.30 Śp. Zbigniew Drozdowski w 30. dzień po pogrzebie 

18.00 Śp. Manfred Szygieris 2 miesiące po śmierci 

18.00 
Śp. Kazimierz, Władysław, Mieczysław Krupińscy, Katarzyna i Jerzy Janda, 
zmarli z rodziny Pawłowskich 

18.00 
Śp. Genowefa Kin, Robert Behnke, Barbara Bednarek w 6. rocznicę śmierci, 
Jan Kudelski 

07.12 – Sobota, wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 
6.30  

18.00 Śp. Barbara Bienias z okazji imienin 
18.00 Śp. Maria Leokadia Florek z okazji imienin 

08.12 – II niedziela Adwentu 
7.30 Dziękczynno-błagalna o dalszą opiekę nad całą rodziną 
9.30 Śp. Anna, Jan, Maria, Konstanty 
9.30 Śp. Winfryd Zieliński z okazji urodzin 

11.00 
Śp. Leokadia z okazji imienin, Józef w 4. rocznicę śmierci, zmarli z rodziny 
Sosnowskich 



11.00 Śp. Łukasz Dobosz w 15. rocznicę urodzin 
12.30 Śp. Wiesław Pajewski 
12.30 W intencji parafian 
18.00 Śp. Zofia, Teofil, Barbara Kopycińscy, Zofia Bogacka 

 

Ogłoszenia duszpasterskie  

1. Dziś I niedziela Adwentu, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Adwent to okres przygotowania do 
uroczystości Narodzenia Pańskiego, a także do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na końcu 
czasów. W tym okresie zapraszamy na Msze święte roratnie, które będą odprawiane od poniedziałku do 
soboty o godz. 630. Roraty dla dzieci będą we wtorki i w czwartki, a po nich tradycyjnie, jak w roku 
ubiegłym, zapraszamy wszystkich do salki katechetycznej na ciepłe kakao i słodką bułkę. Zachęcamy 
do przynoszenia ze sobą lampionów, które będą poświęcone we wtorek. 
2. W naszej wspólnocie parafialnej gościmy s. Beatrycze z Zakonu Sióstr Karmelitanek Bosych z 
Elbląga, która dzieli się z nami swoimi doświadczeniami wiary i życia zakonnego, a po Mszach św. 
zbiera ofiary na utrzymanie ich domu zakonnego. 
3. Dziś po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bogurodzicy zwane Akatystem. 
Akatyst zostanie wykonany przez chór z Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. 
4. W I czwartek miesiąca zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 i Mszę 
św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. 
5. W I piątek miesiąca kapłani odwiedzą swoich chorych: ks. Marek, ks. Przemysław i ks. Piotr od 
godz. 830. Spowiedź św. dla dzieci od godz. 1615, dla dorosłych od godz. 1730. 
6. W I sobotę miesiąca zapraszamy na różaniec i Mszę św. wynagradzającą ku czci Niepokalanego 
Serca Maryi. Początek o godz. 900. 
7. W następny poniedziałek, tj. 9. grudnia będziemy obchodzić Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP. 
8. Młodzież przygotowująca się do Bierzmowania z roku I i II ma swoje spotkanie we wtorek                    
3. grudnia o godz. 1700 
9. Dziś o godz. 1730 będzie zmiana tajemnic różańcowych. 
10. W III niedzielę Adwentu w naszej parafii rozpoczną się rekolekcje. Już dziś prosimy o modlitwę w 
intencji księdza rekolekcjonisty, a także o nasze otwarcie się na Słowo Boże. 
11. Zapraszamy do udziały w pielgrzymce na kanonizację bł. Jana Pawła II. Wszelkie informacje i 
zapisy bezpośrednio u ks. Piotra. 
12. Za tydzień ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na fundusz remontowy. 
13. Nasz organista Pan Bartłomiej rozpoczął rozprowadzanie opłatków na stół wigilijny. Prosimy o 
serdeczne przyjęcie p. Bartłomieja, jest to też dobra okazja, aby osobiście podziękować mu za 
upiększanie liturgii poprzez grę i śpiew.  
14. Za tydzień ofiary zbierane do puszek przeznaczone będą dla ofiar katastrofy na Filipinach. 
15. Wolontariuszki Caritas rozprowadzają świece oraz opłatki wigilijne. 
16. Bardzo prosimy o zamykanie drzwi od katedry. 
17. W każdy wtorek o godz. 1900 spotkanie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, na które serdecznie 

zapraszamy. 
 

 
    W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał do Siebie… 
 
Śp. Apolonia Werner, l. 81  Śp. Józef Tarnopolski, l. 77 
Śp. Genowefa Dziadko, l. 90  Śp. Alfred Bielak, l. 77 

 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

Msza święta roratnia 
 

Roraty, adwentowe msze odprawiane o wschodzie Słońca, 
podkreślają wyjątkowość tego okresu. Nazwa „roraty” 
pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście (introitu), 
rozpoczynającej się od słów „Rorate caeli desuper” – 
„Spuśćcie rosę niebiosa”. Msza roratnia, czyli msza wotywna 
o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu, jest śladem 
dawnego obchodzenia święta Zwiastowania Pańskiego w 
okresie Adwentu – 18. grudnia. W starożytnych i 
średniowiecznych księgach liturgicznych polecano 

odprawianie tej mszy o Najświętszej Maryi Pannie w tygodniu poprzedzającym Boże 
Narodzenie lub nawet przez cały Adwent. Tak wyjątkowa obecność Matki Bożej w 
Adwencie ma głęboki sens. Maryja jest mistrzynią adwentowego oczekiwania. Jako 
córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. Z Izraelem czekała na 
Mesjasza, a kiedy Anioł zwiastował jej, że pocznie i porodzi Syna, Emmanuela, 
oczekiwała na Życie, które cudownie w niej wzrastało. Razem z Kościołem czeka na 
przyjście chwalebnego, uwielbionego Chrystusa, a królując w niebie razem z Nim, 
wspiera Kościół w jego oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański… 

 

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

 
 

 
 

USŁUGI KSEROGRAFICZNE, 
OPRAWA PRAC DYPLOMOWYCH, PISANIE TEKSTÓW, ITP. 
Kwidzyn, ul. Grudziądzka 14a, tel. 55/2611386, kom. 509351969 

www.vector.biz.pl 


