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MSZE ŚWIĘTE 
Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 

18.00 
Dni powszednie: 7.00, 18.00 
Adoracja: Czwartek od godz. 17.00 
Spowiedź święta: od 6.45 i od 17.30  

KANCELARIA PARAFIALNA 
  

Wtorek w godz. 10.00 – 12.00 
Środa w godz. 16.00 – 18.00 
Piątek w godz. 15.00 – 17.00 

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 

GRAWERNIA KWIDZYN 
ul. GRUDZIĄDZKA 1A, 82 – 500 KWIDZYN 

tel. kom. 509 – 470 - 030 
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Co mamy czynić? To 
pytanie, które stawiali Janowi 
nad Jordanem celnicy i 
żołnierze, pozostaje aktualne 
również dla nas, „ludzi 
adwentowych”. I warto szukać 
na nie odpowiedzi w czasie 
tegorocznego Adwentu, kiedy 
odczuwamy, że zbliżamy się do 
spotkania z Panem. Pięknie 
wyglądają w Adwencie 

oświetlone ulice. Światło prowadzi wielu ludzi na poranne msze roratnie. Ale jakże 
wiele światła rozbłyska w sercach ludzi, którzy dokonują dzieła pojednania z Bogiem 
i wspólnotą Kościoła; kiedy klękają u kratek konfesjonału i odnawiają wewnętrzną 
radość. „z powodu tego, że zostaliśmy odnalezieni przez Jezusa, który jako Dobry 
Pasterz przyszedł, żeby nas szukać, bo się zagubiliśmy” (papież Franciszek). 
W tym czasie adwentowego oczekiwania na spotkanie z Panem częściej 
obdarowujmy się uśmiechem, który szczególnie w trudnych chwilach dodaje otuchy. 
I podejmijmy wezwanie św. Pawła: „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej 
sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z 
dziękczynieniem”. 

/ Biuletyn przeznaczony do użytku wewnętrznego/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Radość z bliskości Pana 

W trzecią niedzielę Adwentu Kościół wzywa nas słowami św. Pawła do 
radości: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się”. Czym 
jest radość i jak należy ją rozumieć, by nie pomylić jej z płytką wesołością, zabawą 
czy dobrym humorem? Św. Franciszek z Asyżu uczył, że prawdziwa radość jako dar 
Ducha Świętego pochodzi z czystości serca. Zdobywa się ją przez pobożną modlitwę. 
Jej owocami są: gorliwość i troskliwość, nastawienie oraz gotowość duszy i ciała do 
pełnienia z radosnym duchem wszelkiego dobra. Mamy bowiem w każdym swoim 
życiowym położeniu dostrzegać obecność Boga i być wdzięcznym. 

Kiedy patrzymy na naszą codzienność, to przynosi nam ona konkretne 
przykłady osób, które odkryły w życiu radość i potrafiły dzielić się nią z innymi. 
Jedną z nich jest Sługa Boża Marta Robin (1902 – 1981), francuska mistyczka i 
stygmatyczka, duchowa matka wspólnot świeckich pod nazwą „Ogniska Miłości”. 
Zadaniem tych grup jest organizowanie pięciodniowych rekolekcji oraz dni 
skupienia. Na całym świecie jest ponad 70 takich wspólnot, w tym dwie w Polsce. Tę 
sparaliżowaną kobietę, przez ponad pół wieku leżącą w łóżku, odwiedziło przeszło 
100 tysięcy osób. Dla każdego spotkanie z Martą w jej pogrążonym w półmroku 
pokoju, było nową nadzieją, inspiracją do lepszego życia. Każdy, kto opuszczał jej 
pokój, wychodził już inny. Ta cierpiąca kobieta wyznała: „Jedna rzecz pozostaje 
zawsze, i jest ona dostępna dla każdego: radość innych.... dać im trochę więcej 
spokoju, otuchy, nadziei, wywołać uśmiech, to wszystko jest słodka praca i nie trzeba 
do tego koniecznie stać na nogach ani mieć dobrego zdrowia. Wręcz przeciwnie. Nikt 
inny nie zrozumie tego lepiej jak ten, kto wiele przecierpiał”. Dla wielu z nas życie 
Marty Robin może wydawać się czymś odległym, a jej cierpienia czymś nierealnym. 
Patrząc jednak w duchu wiary, możemy dostrzec radość, która była związana z 
nieustanną wspólnotą tej kobiety z Bogiem. Świadczy o tym choćby fakt, że przez pół 
wieku karmiła się tylko Komunią Świętą.  

/dokończenie artykułu na ostatniej stronie/ 



 INTENCJE MSZALNE  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś rozpoczynamy nasze rekolekcje adwentowe. Witamy w 

naszej wspólnocie parafialnej ks. prof. dra hab. Ireneusza 
Werbińskiego, Zapraszamy na nauki rekolekcyjne i prosimy 
o modlitwę w intencji rekolekcji i ks. Rekolekcjonisty. Msze 
św. w czasie trwania rekolekcji z nauką dla dorosłych od 
poniedziałku do środy o godzinie: 630, 1100, i 1830, dzieci 
zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00. 

2. Trwa Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście 
Chrystusa. Roraty, czyli Mszę św. o Najświętszej Maryi 
Pannie odprawiamy w naszym kościele codziennie o godz. 
6.30. Dzieci na roraty z lampionami, w tym tygodniu, 
zapraszamy we czwartek o godz. 6.30, a potem zapraszamy 
do salki katechetycznej na plebanii na słodką bułkę i kakao. 

3. Dziś po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie 
rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej 
Komunii św.  

4. W katedrze są wystawione kosze i skarbonki. Produkty i 
ofiary złożone przy tej okazji zostaną przeznaczone na 
zrobienie paczek dla najuboższych mieszkańców naszej 
parafii.   

5. Przy wyjściu z katedry możemy, jak zawsze nabyć tygodnik 
Gość Niedzielny.  

 
 

 
W ubiegłym tygodniu przeszli do Wieczności: 
† Stefan Gniadek, l. 69; 
† Waldemar Jaworski, l. 67; 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

  

17.12. Poniedziałek - Rekolekcje 
6.30 † ks. Piotr Konsalik 
11.00  
17.00  

18.30 † Zofia, Teofil, Edmund, Barbara Kopycińscy, Zofia Bogacka, Krystyna i 
Stanisław Łompieś 

18.30 † Tadeusz Bała 4 rocznica śmierci, i zmarli z rodziny Bała i Urbanowicz 
18.12. – Wtorek - Rekolekcje 

6.30 † ks. Jarosław Żuchowski 
11.00  
17.00  
18.30 † Alicja i Stefan 

19.12. –  Środa - Rekolekcje  
6.30 † ks. Dariusz Stawiecki 
11.00  
17.00 † Józef Łukasiak 4 rocznica śmierci, Ludwika(f) i Piotr Kowalewscy 

18.30 
† Zygfryd Dubiela 2 rocznica śmierci i rodziny Dubielów, Stefan 
Gwóźdź 

18.30  W intencjach czcicieli MBNP 
20.12. – Czwartek 

6.30   O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Pauliny i 
Jeremiego 3 miesiące po ślubie 

18.00 † Zofia Dubieńska 
21.12. – Piątek 

6.30  
18.00  O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i potrzebne 

łaski dla wnuków: Jakuba i Nataniela 
22.12. – Sobota  

6.30  

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i potrzebne 
łaski dla Jolanty z okazji urodzin 

18.00 
† Anna, Władysław, Stanisław Styk, Grzegorz Grabowski, Jarosław, 
Anna, Józef, Zinoida(f) Hlebowicz 

18.00 † Stanisław Nowiński 2 rocznica śmierci 
23.12. –  IV Niedziela Adwent 

7.30 W intencji parafian 
9.30 † Henryk Koterwa 20 rocznica śmierci i zmarli z rodziny: Bożena, Irena, 

Aleksander i Stanisława(f) 
9.30 † Józef Sobstyl 30 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 
11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i potrzebne 

łaski dla Franciszka z okazji pierwszych urodzin 
11.00 † Stanisław Pietrzak 1 rocznica śmierci 
12.30 † Mieczysława(f) Konieczna 1 rocznica śmierci, Jan Chrapek 
12.30 O łaskę świętości i Boże błogosławieństwo dla małżeństwa Soni i 

Tomasza 
18.00 † Zmarłe panie nauczycielki: Duber, Krzyżanowska, Matias i 

Płocharska 


