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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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„Zapłata wasza jest w 
niebie!”. Jest tak ogromna, że tylko 
niebo ją pomieści. Popatrz na 
niebo, na gwiazdy, na planety, na 
księżyc, na tę nieprzeniknioną 
głębię czerni, i pomyśl, że to, co 
widzisz, to jeszcze nie jest 
prawdziwe niebo, tylko jego 
miniaturka. Nie ma na tym świecie 
takiego szczęścia i takiego 
wynagrodzenia, które byłoby 
właściwe za wierność Jezusowi i 

jego słowom. Nie każde cierpienie będzie tak obficie wynagrodzone, ale to, 
które zniosłeś z powodu Jezusa Chrystusa. W Biblii użyto słowa ZAPŁATA. 
To dwuznaczne słowo. Może oznaczać zarówno nagrodę, jak i karę. Każdy 
cios i upokorzenie, każde odtrącenie i niesprawiedliwość z tego powodu, 
że byłeś chrześcijaninem i doznawałeś bólu z powodu swej wierności 
Jezusowi, będą miały swoją zapłatę. Każdy czyn, każde słowo, każda myśl 
i każdy gest, każde cierpienie, i powodzenie, każda radość i smutek, mają 
swoje konsekwencje w wiecznym niebie. Nie ma straty na tym świecie, 
która nie byłaby wynagrodzona na tamtym. Nie ma też takiej 
nieuczciwości, która zostałaby pominięta przez odpłatę. 
 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Szczęście w nieszczęściu 
  Najszczęśliwszy w życiu Abrahama był dzień, gdy został 
„załatwiony” przez kuzyna Lota, utracił piękny kawał ziemi wokół Sodomy 
wyglądający jak raj, a pozostała mu dąbrowa Mamre (hebr. gorycz). 
Zasmucony brakiem potomka i opuszczony przez kochanego Lota, pełen 
gorzkich uczuć, Abraham właśnie wtedy spotkał trzech aniołów, którzy 
zapowiedzieli mu narodziny Izaaka. 
Najszczęśliwszy w życiu Izaaka był dzień, gdy cierpiał z powodu utraty 
ukochanej matki przy studni Lachaj Roj. Wtedy zobaczył po raz pierwszy 
Rebekę, swoją przyszłą żonę! Najszczęśliwszy w życiu Jakuba był dzień, 
kiedy anioł go okulawił! Wtedy Bóg mu pobłogosławił. Granica między 
szczęściem i nieszczęściem jest bardzo wąska. Największym nieszczęściem 
jest zastygnąć w powodzeniu jak w skorupie. Kiedy nam się powodzi, 
stajemy się przelęknionymi więźniami tego powodzenia. 

W społeczeństwach o wysokim stopniu rozwoju ekonomicznego jest 
więcej ludzi chorych psychicznie. Czy bogaci naprawdę są szczęśliwi? Czy 
doznają pokoju, nie mogąc zasnąć z powodu lęku, by nie utracić tego, co 
zdobyli? Czy zawsze mają czyste sumienie? Czy nie są zazdrośni i pełni 
pożądań, uwikłani w niebezpieczne układy i chorobliwe ambicje? Czy ich 
życie rodzinne jest udane? Czy ich dzieci na pewno dobrze są 
wychowywane? Czy nie są rozpieszczone i narcystyczne, albo pomijane i 
zaniedbane? 

Szczęście zaczyna się wtedy, gdy umiesz dostrzec w tym, co masz, 
dobro i rękę Boga! Jego opiekę i miłość. Nie dlatego czujesz się 
nieszczęśliwy, że czegoś nie masz, ale dlatego, że nie umiesz w tym, co 
masz, dostrzec dobra, które jest ci potrzebne, by być blisko Boga. Większą 
biedą jest być pysznym niż ubogim, chciwym niż płaczącym, nieuczciwym 
niż wyśmianym. Szczęśliwy ten, kto żyje bogactwem Ducha, a nie 
bogactwem materialnym. Jezus mówi, że nagroda za doczesne utrapienia 
związane z wiernością Bogu spotka nas dopiero w niebie. Tak późno? 
Dlaczego nie teraz? Ponieważ jest tak wielka, że ten świat by jej nie 
pomieścił.         /dokończenie na ostatniej stronie/ 



 
INTENCJE MSZALNE 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
1. Jutro na godz. 19.00 do domu parafialnego zapraszamy na 

spotkanie szkoły biblijnej. 
2. W piątek z okazji Święta Katedry Świętego Piotra Apostoła, 

podczas Mszy Świętej o godz. 7.00 i 18.00 będziemy modlili 
się o ducha apostolskiej gorliwości, zdrowie i potrzebne 
łaski dla papieża. 

3. W najbliższą sobotę o godz. 9.00 do katedry zapraszamy 
wspólnotę i wszystkich sympatyków duchowości 
franciszkańskiej na spotkanie III FZŚ. 

4. Ofiary składane za tydzień, w niedzielę, do puszek po 
każdej Mszy św. przeznaczamy na nasz parafialny Caritas, 
który niesie pomoc ubogim rodzinom naszej parafii. 

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

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

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

- w piątek – święto Katedry Świętego Piotra Apostoła,  

- w sobotę – św. Polikarp (ok. 69-155), męczennik, ustanowiony 
przez św. Jana Apostoła biskupem Smyrny. 

 

W tym tygodniu odeszli do wieczności: 
† Józef Sawicki, l. 86; 
† Bożena Czarnecka, l. 38; 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 
 

18.02.  – Poniedziałek 
7.00 † Stefan Lewicki 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Józef Jankowski 15 rocznica śmierci, Tadeusz Zieliński, zmarli z rodziny 
Jankowskich i Sroków 

19.02. – Wtorek 
7.00 † Stefan Soldat 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Tomasz Woźnicki 
18.00 † Jan i Franciszka(f) Jamrożek w rocznicę śmierci 
18.00 † Stanisław i Maria Filiczkowscy 

20.02. – Środa 
7.00 † Stefan Strzyżewski 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Leon 
18.00 † Łucja Lewandowska, Jadwiga Zakrzewska 
18.00 † Roman Rejman 14 rocznica śmierci 
18.00  W intencji czcicieli MBNP 

21.02. – Czwartek  
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Czesława w dniu urodzin 
18.00 † Stefan Zbrowski 13 rocznica śmierci 
18.00 † Andrzej Dąbrowski 5 rocznica śmierci 

22.02.  Piątek – Katedry św. Piotra Apostoła, święto 
7.00 † Edwin Tyniecki 30 dzień po pogrzebie 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Antoniny z okazji 1 rocznicy 

urodzin 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla Natalii i Maksymiliana 

z okazji 17-tej rocznicy urodzin 
23.02. – Sobota – św. Polikarpa, wspomnienie 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Heleny i Stanisława z okazji 
56-tej rocznicy ślubu 

9.00 III FZŚ 
18.00 † Teofil Kopyciński 
18.00 † Rodzice: Stefania i Józef Rochna 

24.02. – VII Niedziela Zwykła 
7.30 W intencji parafian 
7.30 † Józef Szymanowski 17 rocznica śmierci, rodzice: Władysława(f) i Władysław oraz 

Pelagia i Stefan Błachuta 
9.30 † Jerzy Tarka 10 rocznica śmierci, Henryk 
9.30 † Jacek Machowski 
11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Maurycego z okazji 10 

rocznicy urodzin 
11.00 † Marian Chmiel 1 rocznica śmierci 
12.30 † Stanisław Pydyniak w dniu urodzin 
12.30 † Henryk Maj 1 rocznica śmierci 
18.00 † Janina Gołębiewska 5 rocznica śmierci, Czesław Gołębiewski, Marianna i Stanisław 

Jamrożek 


