
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 – 601 650 333/ ks. Przemysław Demski –  512 774 377 
ks. Marek Kubecki – 695 482 363/ ks. Krzysztof Kuratczyk – 606 – 369 – 244 

ks. Piotr Makowski – 531 – 995 – 877 
    Msze św. 

Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00.
 Dni powszednie: 7.00, 18.00. 

Adoracja i okazja do spowiedzi świętej w czawartek godz. 1700. 
Spowedź święta na pół godziny przed Mszą św. wieczorną 

      i 15 minut przed Mszą św. poranną. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kancelaria Parafialna:    Parafia św. Jana Ewangelisty      
      ul. Targowa 7 
Wtorek w godz. 10.00 – 12.00                                     82 – 500 Kwidzyn 
Środa w godz. 16.00 – 18.00   nr tel. 55 – 279 60 06 
Piątek w godz. 15.00 – 17.00   e-mail: katedrakwidzyn@gmail.com 

GRAWERNIA KWIDZYN 
ul.	GRUDZIĄDZKA	1A	
82 – 500 KWIDZYN	

tel. kom. 509 – 470 - 030 

    Biuletyn parafialny 
_________________________________________________ 
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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. 
 

                           /dokończenie artykułu na ostatniej stronie/ 



INTENCJE MSZALNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Jeszcze do środy włącznie zapraszamy na różaniec dla młodzieży i dorosłych 
codziennie o godz. 17.30. Zachęcamy do odmawiania różańca w naszych 
domach i rodzinach. 

2. W najbliższą środę, tj. 31. października po raz siódmy ulicami naszego 
miasta przejdzie „Korowód świętych i błogosławionych”. Początek korowodu 
o godz. 17.30 w parafii Świętej Trójcy. Zachęcamy dzieci i dorosłych o 
przebranie się za swoich ulubionych świętych. Zakończenie korowodu w 
katedrze. Serdecznie zapraszamy. 

3. W czwartek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. 
jak w każdą niedzielę. Początek procesji na cmentarzu o godz. 14.00, a po 
niej możliwość poświęcenia krzyży nagrobnych, zniczy i kwiatów. Na 
pierwszej Mszy św. zbiorowej za zmarłych o godz. 18.00 w sposób szczególny 
będziemy polecać Bożemu Miłosierdziu zmarłych parafian, którzy odeszli do 
Boga w ostatnim roku. W sposób szczególny pamiętajmy o naszych bliskich 
zmarłych poprzez nawiedzenie ich grobów na cmentarzu, a przede 
wszystkim poprzez uczestnictwo we Mszy św.  

4. Przez cały miesiąc listopad zapraszamy na różaniec wypominkowy o godz. 
17.30 i Mszę św. zbiorową o godz. 18.00 w intencji zmarłych, których 
wypisaliśmy na kartkach.  

5. W piątek – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej 
Dniem Zadusznym. Uroczyste Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.00, 
11.00, 16.30 i 18.00. 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. W piątek 
kapłani odwiedzą swoich chorych: ks. Piotr, ks. Krzysztof, ks. Przemysław, 
ks. Marek w piątek od godz. 8.30. W piątek zapraszamy do skorzystania z 
sakramentu pokuty i pojednania od godz. 17.30. W sobotę natomiast 
zapraszamy na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP. Początek 
nabożeństwa o godz. 9.00 w katedrze. 

7. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych zarówno za zmarłych jak 
żyjących. W tym tygodniu jest dużo intencji wolnych. 

8. Zapraszamy do wzięcia udziału w Europejskim Spotkaniu Młodych Taize, 
które w tym roku odbędzie się w Madrycie. Wyjazd w dniach 26.12.2018-
3.01.2019r. W spotkaniu mogą uczestniczyć osoby od 16 do 35 roku 
życia.  Koszt wyjazdu wynosi 700 zł plus 55 euro. Więcej informacji i 
zgłoszenia u ks. Łukasza Cieplińskiego (tel. 600 208 693.), wikariusza 
Parafii Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie. 

 
 
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
† Marian Ślązak, l. 79; 
† Adam Mosiński, l. 65; 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 
 
 
 

29.10. Poniedziałek 
7.00 W intencji parafian 
7.00 † Halina Nadzikowska 30 dzień po pogrzebie 
18.00 Intencja wolna 
18.00 † Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(29) 
18.00 † Henryk Karcz 

30.10. – Wtorek  
7.00 † Teresa Gruda 30 dzień po pogrzebie 
7.00 Intencja wolna 
18.00 Intencja wolna 
18.00 † Danuta Puzyrkiewicz 1 rocznica śmierci 
18.00 † Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(30) 

31.10. –  Środa  
7.00 † Rodzice: Janina, Stefania, Michał, Ignacy oraz zmarli babcie i dziadkowie 
7.00 Intencja wolna 
18.00 † Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(1) 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla męża Jacka z okazji 70-tej 
rocznicy urodzin – intencja od kochającej rodziny 

18.00  W intencjach czcicieli MBNP 
01.11. – Czwartek – Uroczystość Wszystkich Świętych 

7.30 † Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(2) 
7.30 † Erwin Rajner, rodzice i rodzeństwo z obojga stron 
9.30 † Jerzy, Józef Kopisto, Malwina i Jakub 
9.30 † Władysław Staniszewski 
11.00 † Kazimierz Wierzba 25 rocznica śmierci 
11.00 † Wiesław i Sławomir Brzózy 
12.30 † Stanisław, Marek, Aleksandra(f) Barejko, Władysława(f) i Leonard Arest 
12.30 † Katarzyna Grycko, Grzegorz Jaremko, Piotr Dorosz 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

02.11. – Piątek 
7.00 † Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(2) 
7.00 W intencji parafian 
11.00 † Maria i Aleksander Pietrowscy 
16.30 † Stanisław – Msza św. gregoriańska(1) 
18.00 † Irena Małkowska 1 rocznica śmierci 
18.00 † Jan, Roman, Maria Gryń, Klemens i Wanda Talarscy 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

03.11. – Sobota  
7.00  † Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(3) 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Doroty i Krzysztofa 3 miesiące 
po ślubie 

9.00 Nabożeństwo NS NMP 
16.00 Msz św. ślubna: Wojciech Guziewicz i Maria Kamola 

18.00 
† Zofia i Zygmunt Kustrzyńscy 28 rocznica śmierci, Kazimierz Brzezicki, ks. Witold i 
zmarli z rodziny 

18.00 † Stanisław – Msza św. gregoriańska(2) 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

04.11. –  XXXI Niedziela Zwykła 
7.30 † Stanisław – Msza św. gregoriańska(3) 
7.30 † Marianna i Antoni Sądej, Regina i Stanisław Budzeń 

9.30 † Edmund Kopiciński 
9.30 † Irena, Michał, Aleksander Chmielewscy 
11.00 † Jan Twardowski 1 rocznica śmierci, rodzice i rodzeństwo z obojga stron 
11.00 † Helena Gimza 
12.30 † Jacek Kowalczuk 5 rocznica śmierci 
12.30 † Stefan Gwóźdź i zmarli z rodziny Gwoździów i Pietrzaków 
18.00 † Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(4) 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 


