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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 
tel. kom. 509 – 470 - 030 
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Było to możliwe tylko dzięki temu, że ów 
lęk i strach zastąpili zaufaniem w Bożą pomoc. 
Wszyscy oni bardziej cenili współpracę z Bożą 
łaską i troskę o innych niż posiadany potencjał 
osobistych zdolności. 
Zarówno dzieje zbawienia, opisane w Biblii, jak i 
życie wielu świadków Jezusa, ukazuje rolę 
zaufania Bogu w codziennym życiu. Skoro bez 
Pana „nic nie możemy uczynić”, to winniśmy 
sobie uświadomić na nowo, kim On jest dla 
każdego z nas osobiście. I odnowić naszą ufność 
w Jego moc. Niech wskazówką będą dla nas 
słowa, zapisane przez św. Faustynę w jej 
duchowym „Dzienniczku”: „Łaski z mojego 
miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a 
nim jest – ufność. Im dusza więcej zaufa, tym 
więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o 
bezgranicznej ufności, bo w takie dusze 

przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim 
pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli 
dusze żądają mało, zacieśniają swe serca” (Dz. 1578). 
 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Zaufać Jezusowi 
 

Życie wielu gorliwych uczniów Chrystusa to ciągle ponawiana 
odpowiedź na wezwanie skierowane do Szymona z dzisiejszej Ewangelii: 
„Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!”. Czasem, wbrew przyjętym 
zwyczajom, sytuacjom, które wydają się bez wyjścia, trzeba, jak Piotr i 
towarzyszący mu synowie Zebedeusza: Jakub i Jan, zaufać: „Mistrzu na 
Twoje słowo”. Rybacy nie spodziewali się, że zarzucając sieć wbrew zasadom 
sztuki rybackiej, wyciągną na oczach tłumu takie mnóstwo ryb. Piotr czuł się 
po ludzku nieprzygotowanym do przemiany z rybaka w pasterza dusz. 
Dopiero pod wpływem obfitego połowu do końca zrozumiał, jak wymagające 
czeka go zadanie. 

Słuchanie Jezusa domaga się, by porzucić czysto ludzkie kalkulacje i 
zaufać. Wtedy rodzi się owoc niewspółmierny do naszych wysiłków. Lęk 
zostaje przemieniony i zwyciężony miłością Chrystusa, która wszystko może. 
Bóg, nie zważając na ludzką słabość, wzywa człowieka, aby stał się 
narzędziem Bożego królestwa, przekazicielem tej łaski, która stała się jego 
udziałem. Współczesnym przykładem współodpowiedzialności za 
potrzebujących pomocy jest żyjąca na naszych oczach bł. Matka Teresa z 
Kalkuty. Jak sama wspomina: „Po kilkunastu latach życia zakonnego 
zamknęłam za sobą drzwi i znalazłam się sama na ulicach Kalkuty, doznałam 
niezwykle silnego uczucia zagubienia, niemal lęku, który był trudny do 
przezwyciężenia”. W książce „Matka ubogich”, Renzo Allegri – zgłębiając 
historię jej życia i powołania – zapisała: „W tamtej chwili Matka Teresa 
zobaczyła jasno i wyraźnie swoja nową sytuację. Była zupełnie sama. Sama, 
bez dachu nad głową, bez pieniędzy, bez pracy, nie wiedząc, dokąd pójść, by 
coś zjeść i znaleźć schronienie na noc”. Znalazła się w straszliwej sytuacji, w 
jakiej znajdowali się ci ludzie, którym ona pragnęła „służyć”. Nie posiadała 
niczego poza wizją tego, co zamierzała realizować. „Polecenie”, jakie otrzymała 
od Jezusa w nocy 10 sierpnia 1946 r. było precyzyjnie określone: „służyć 
najuboższym pośród ubogich. Żyć pośród nich i tak jak oni”. 

Zarówno bł. Matka Teresa, jak i apostoł Piotr, mimo towarzyszącego 
im ludzkiego lęku, niepewności i początkowego niezdecydowania, ostatecznie 
zrealizowali swoje życiowe powołanie.         /dokończenie na ostatniej stronie/ 



 
INTENCJE MSZALNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Jeszcze dziś na godz. 17.30 do kaplicy bł. Doroty zapraszamy 
Wspólnotę Żywego Różańca na wymianę tajemnic. 

2. Jutro, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy 
Światowy Dzień Chorego. Msza Święta w intencji chorych i 
cierpiących zostanie odprawiona o godz. 11.00. Zatroszczmy się, aby 
mogli w niej uczestniczyć wszyscy, którzy pragną swoje trudy 
zjednoczyć z krzyżem Chrystusa i przyjąć sakrament namaszczenia.  
Przypominamy, że w sakramencie chorych wzywamy pomocy Pana 
Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko 
osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale chorym, a także osobom 
w podeszłym wieku.  

3. Także jutro na godz. 19.00 do domu parafialnego zapraszamy na 
spotkanie szkoły biblijnej. 

4. Dnia 14 lutego wielu parafian będzie obchodziło tzw. walentynki. W 
naszych osobistych modlitwach pamiętajmy zwłaszcza o 
narzeczonych i małżonkach.  

5. Rodziców, opiekunów, a także organizatorów zimowego wypoczynku 
serdecznie zachęcamy do podjęcia troski o uczestnictwo dzieci i 
młodzieży w niedzielnej Eucharystii podczas ferii. Wszystkim 
dzieciom, młodzieży oraz nauczycielom życzymy bezpiecznego i 
ubogacającego odpoczynku. 

6. Za tydzień w niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczamy 
ogrzewanie. 

7. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich 
intencji. 

8. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego 
Gościa, który adresowany jest do dzieci. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
 - w poniedziałek – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Światowy Dzień 
Chorego,  
 - we czwartek – św. Cyryl (827-869), mnich, i św. Metody (815-885), biskup, 
patroni Europy, misjonarze Księstwa Wielkomorawskim i Rusi Kijowskiej. 
 
W tym tygodniu odeszli do wieczności: 
† Piotr Tyszkowski, l. 44; 
† Maria Jaśtak, l. 101. 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

11.02.  – Poniedziałek – NMP z Lourdes 
7.00 † Anna Kot 30 dzień po pogrzebie 
11.00 W intencji Chorych 
18.00 † Kazimierz Torłop 4 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Pokorskich 
18.00 † Dorota Wilińska 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Ireny z 
dniu urodzin 

12.02. – Wtorek 
7.00 † Zofia Pietras 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. 
Proboszcza w dniu urodzin 

18.00 † Edmund Opacki 18 rocznica śmierci 
18.00 † Kazimierz Wadecki 1 rocznica śmierci 

13.02. – Środa 
7.00 † Kazimierz Glinka 30 dzień po pogrzebie 
18.00  W intencji czcicieli MBNP 

14.02. – Czwartek  - św. Cyryla i Metodego, święto 
7.00  
18.00 † Maciej Woźnicki 21 rocznica śmierci 
18.00 † Edmund Sawicki 3 rocznica śmierci, rodzice: Maria i Stanisław 

Sawiccy 
15.02.  Piątek  

7.00  
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Jadwigi i 

Władysława Wierzbickich z okazji 50 – lecia sakramentu 
małżeństwa 

16.02. – Sobota 
7.00 † Andrzej Różański 2 rocznica śmierci, zmarli rodzice: Greta i Jan 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary i 
Kazimierza z okazji 45– lecia sakramentu małżeństwa 

17.02. – VI Niedziela Zwykła 
7.30 W intencji parafian 
9.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Jadwigi 

Skorupskiej z okazji 60 – lecia urodzin 
9.30 † Winfrid Zieliński i rodzice z obojga stron 
11.00 † Tadeusz Tosik 28 rocznica śmierci, Aleksandra(f) Tosik 26 

rocznica śmierci 
11.00 † Lucyna Kędziora 1 rocznica śmierci, Andrzej Kędziora 4 rocznica 

śmierci 
12.30 † Jan Kozak, Helena Różyńska, Maria i Wacław 
12.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla  Dobrodziejów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji 
Elbląskiej 

18.00 † Włodzimierz Słomiński 1 rocznica śmierci 


