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Wielu małżonków, którzy mają już za sobą długi staż małżeński, mówią,
że wytrwali dzięki wsparciu i opiece Bożej. Dlatego wspólnie świętują imieniny,
urodziny, a w rocznicę zawarcia małżeństwa zamawiają Msze Święte dziękczynne,
by jednocześnie prosić dla siebie i swoich bliskich o łaski potrzebne na dalsze
lata życia. W ten sposób przypominają sobie, że miłość jest „więzią doskonałości”
i ona jedynie się liczy.
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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

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

Adoracja: Czwartek od godz. 17.00
Spowiedź święta: od 6.45 i od 17.30
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
tel. kom. 509 – 470 - 030
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Zaprosić Boga do rodziny
W dzisiejszą niedzielę nasze myśli biegną do Nazaretu, gdzie Jezus, Maryja
i Józef dzielili los wielu współczesnych sobie rodzin. Tym, co stanowi dla nas
przykład, jest miłość, która była w tej rodzinie na pierwszym miejscu. Kiedy
patrzymy na Świętą Rodzinę, to przed oczyma stają nam rodziny, w których
żyjemy. Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia uświadamiamy sobie jeszcze
bardziej ich ważną rolę w naszym życiu.
Małżeństwo, które jest sakramentalnym „przymierzem, przez które
mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia” (KKK 1601), stanowi
fundament rodziny. Życie małżeńskie trzeba programować z Bogiem, a nie na
własną rękę. Trzeba zapraszać Go do rodzinnego stołu, rodzinnych rozmów,
decyzji, rodzinnej troski o każdego w domu. Z Nim trzeba pochylać się nad
chorym, planować swój czas, niedzielę czy wypoczynek. Z Nim oglądać film,
korzystać z Internetu, z Nim przyjmować gości. Z Nim przeżywać poczęcie i
narodziny kolejnych dzieci i z Nim zamykać oczy tym, którzy udają się do domu
Ojca. Jeżeli o tym się zapomina, jeśli nie dopuszcza się Boga do codziennego życia
w rodzinie, to rodzina zawsze stanie się „duchową pustynią”.
Papież Benedykt naucza, że „kto się modli, nie traci czasu, nawet jeśli
wszystko wskazuje na potrzebę pilnej interwencji i skłania nas jedynie do
działania” (DCE 36). Pochłonięcie aktywizmem może prowadzić do tego, że
modlitwa utraci swój charakter chrześcijański i swoją prawdziwą skuteczność.
Jeśli jednak dostrzeżemy jej wartość, może stać się fundamentem w budowaniu
małżeństwa i rodziny.
Tak o modlitwie i porozumieniu w swojej rodzinie mówi Marta: Czymś
wspaniałym jest powierzanie prowadzenia codziennej modlitwy dorastającym
dzieciom, które coraz mniej zdają sobie sprawę z wagi tej modlitwy i nie pamiętają,
że właśnie rozmowa z Bogiem, nie kolorowe czasopisma czy modne ciuchy to
prawdziwa droga do szczęścia. W mojej rodzinie codziennie odmawiamy różaniec.
Nieważne, że któreś z dzieci ma dużo lekcji, a rodzice zapracowani nie mają siły
na odmówienie różańca. Zostawiamy wszystkie obowiązki codziennego życia i
klękamy przed obrazem Jezusa lub Maryi, powierzając się w modlitwie różańcowej
i odmawiając pacierz. Rodzice po długotrwałej praktyce kiedyś dali mi wybór
chcąc sprawdzić czy naprawdę umiłowałam tę „łódź ratunkową”, pozwolili mi
dokonać wyboru: „Jeśli chcesz możesz modlić się dzisiaj z nami, jeżeli nie to nie
musisz.
/dokończenie na ostatniej stronie/
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31.12. Poniedziałek
† Barbara Żurawska 30 dzień po pogrzebie
† Krzysztof Urbanowicz 30 dzień po pogrzebie
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Pawła z okazji 18
rocznicy urodzin
† Henryk Antoni Sałajski 1 rocznica śmierci, Marek Łapniewski
W intencji parafian
01.01. – Wtorek – Uroczystość Bożego Narodzenia
Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Arkadiusza i
wnuczki Scarlet
† Tadeusz Okrasa
Msza św. dziękczynno – błagalna z prośbą Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla rodzin:
Seremach i Ślesickich
† Bożena Piotrowska 3 rocznica śmierci, Marianna Piotrowska 30 rocznica śmierci
† Halina 7 rocznica śmierci, Stanisław 35 rocznica śmierci, brat Eugeniusz z okazji imienin, Kazimierz i Jacek
Jankowscy
† Karol Szymański – Msza św. gregoriańska(1)
W intencji parafian
02.01. – Środa – wspomnienie św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu
† Karol Szymański – Msza św. gregoriańska(2)

W intencji czcicieli MBNP
03.01. – Czwartek – Najświętszego Imienia Jezus
† Karol Szymański – Msza św. gregoriańska(3)
W intnecji powołań kapłańskich z naszej parafii
† Zofia Pondel 1 rocznica śmierci
† Jan i Monika Przedpełscy
† Kazimierz Brzezicki 8 rocznica śmierci, zmarli rodzice: Stanisław i Genowefa Piskorscy, dziadkowie z
obojga stron, ks. Witold
04.01. – Piątek – I Piątek miesiąca
† Katarzyna i Jan Grycko, Grzegorz Jaremko, Piotr Dorosz
† Karol Szymański – Msza św. gregoriańska(4)

† Bronisława(f) Łukasik 6 rocznica śmierci
05.01. – Sobota – I sobota miesiąca
† Karol Szymański – Msza św. gregoriańska(5)

Nabożeństwo NS NMP
06.01. – Uroczystość Objawienia Pańskiego
W intencji parafian
† Karol Szymański – Msza św. gregoriańska(6)
† Stanisław, Marek, Aleksandra(f) Barejko, Władysława(f) i Leonard Arest
† Genowefa Winiarczyk 14 rocznica śmierci, Bolesław Winiarczyk i zmarli rodzice z oboga stron
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marysi w 14 rocznicę urodzin
† Gizela Szwarc 2 rocznica śmierci
† Zofia i zmarli z rodziny Kuryłowicz
† Mieczysław Piórkowski 4 rocznica śmierci
† Jerzy Knap 27 rocznica śmierci, Jerzy Łotarewicz, Marian Ślązak i Kazimierz Glich

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Jutro ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na specjalne nabożeństwo
o godz. 18.00, podczas którego będziemy dziękowali Panu Bogu za dar czasu i
upraszali łaski na dni nowego roku.
2. We wtorek, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte
o godz. Według porządku niedzielnego. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.30.
3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Msza
Święta w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych w czwartek o godz.
18.00, a wcześniej zapraszamy o godz. 17.00 na adorację. W piątek kapłani: ks.
Krzysztof, ks. Krystian, ks. Marek i ks. Piotr odwiedzą swoich chorych z Komunią
św. od godz. 8.30. Wieczorem o godz. 18.00 natomiast zapraszamy na Mszę św.
wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Tego dnia spowiedź św. dla
dzieci i dorosłych od godz. 17.30. Czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny zapraszamy natomiast na sobotnią Mszę Świętą wyjątkowo o godz.
8.00.
4. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. Tradycyjne
błogosławieństwo kredy, kadzidła oraz wody podczas wszystkich Mszy Świętych.
W tym dniu po raz kolejny odbędzie się Orszak Trzech Króli w naszym mieście.
Wyruszy on ok. godz. 1330 z placu Jana Pawła II przy naszej katedrze, a zakończy
się przy żywej szopce na placu przy kościele oo. Franciszkanów. Zachęcamy
dorosłych i dzieci do przygotowania strojów jasełkowych (np. pasterzy, aniołów,
księżniczek i królów).
5. Za tydzień, w niedzielę, na godz. 15.00 do domu parafialnego zapraszamy na
spotkanie Wspólnotę Żywego Różańca.
6. Od środy, tj. 2 stycznia, pragniemy rozpocząć wizytę duszpasterską w naszej
parafii. Prosimy, aby na tzw. kolędę przygotować krzyż, świece i wodę święconą.
Prosimy by w miarę możliwości na kolędzie była obecna cała rodzina. W tym
tygodniu pragniemy odwiedzić parafian zamieszkałych:
- w środę – ul. Malborska, Sztumska i Brodnicka – od godz. 16.00;
- we czwartek – ul. Łąkowa i Prosta – od godz. 16.00;
- w piątek – ul. Ślepa, Gdańska, Wiślana – od godz. 16.00;
- w sobotę – Mareza: ul. Długa i Polna – od godz. 10.00.
W trakcie tegorocznej kolędy możemy złożyć dodatkowo ofiary na Kościół, które będą
przeznaczone na dalsze prace renowacyjne w naszej katedrze.
7. Kancelaria parafialna w czasie trwania kolęd będzie czynna w dniach:
- we wtorek od 10.00-12.00
- w piątek od 15.00 – 17.00
W tym tygodniu odeszli do wieczności:
† Stanisław Dąbrowski, l. 68;
† Franciszek Radliński, l.94;
† Zbigniew Nowak, l. 62;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

