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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 

  

 

 

Nr 325(2019)|XXII NIEDZIELA ZWYKŁA|01.09.2019 r.| Łk 14,1-14 

 
To tylko jeden z wielu pięknych 

przykładów cichej pomocy, które spotykamy w 
naszym codziennym życiu. 
Brak działań bezinteresownych wskazuje, że 
coś z człowiekiem nie tak, że nie ma 
wykształconego sumienia, poczucia godności. 
Skoro dajesz – to znaczy, że masz poczucie, że 
masz czegoś więcej niż inni. Może masz więcej 
czasu, pieniędzy, cierpliwości, zrozumienia, 
delikatności. Jak dobry Samarytanin, który 
zatrzymał się, bo tak dyktowało mu jego serce. 
Czy jak Weronika, która na krzyżowej drodze 

zadbała o to, by zbolała twarz Chrystusa została otarta z brudu ludzkiego 
grzechu. Czy spodziewała się, że jej chustę z odciśniętą twarzą Boskiego 
Zbawiciela będziemy oglądać do dziś? Ona dobrze zrozumiała słowa Jezusa, 
że „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli braniu”. 

Są rzeczy, których nie da przeliczyć się na pieniądze, ani których nie 
da się zdobyć sprytem czy podstępem, znajomościami czy szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności. Gdzie zatem tkwi sekret chrześcijańskiej 
bezinteresowności? Jak być zdolnym do bezinteresowności? Pomocą w 
odpowiedzi na tak postawione pytania mogą być słowa św. Teresy z Avila, 
hiszpańskiej mistyczki, która mówiła: „Sama Teresa – to nic, ale z 
Chrystusem – Teresa może wszystko”. 
 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Bezinteresowność 

Jezus wiele razy naucza o umiejętności dawania. To właśnie 
sposób, w jaki dzielimy się z innymi swoimi dobrami, pokazuje nasz 
prawdziwy stosunek do bliźnich. Ideał relacji międzyludzkich z 
perspektywy chrześcijaństwa to bezinteresowność, czyli robienie czegoś 
bez oczekiwania czegoś w zamian. Ktoś może powiedzieć, że nie może nic 
robić bezinteresownie, bo go na to nie stać. Czy rzeczywiście tak jest? 
Można chyba stwierdzić, że nawet gdybyśmy nagle stali się bogaci, 
niekoniecznie staniemy się bezinteresowni. Niewielu ludzi potrafi określić 
granicę: mam nadmiar, oddam potrzebującemu. Bezinteresowność to nie 
kwestia materialna. To taka „zaraźliwa” dobroć. Ten, kto jej nie 
doświadczył na własnej skórze, będzie miał problem, żeby sam stać się 
człowiekiem bezinteresownym. A bezinteresowny to ten, który działa ze 
szlachetnych pobudek. 

Źródła bezinteresowności należy szukać najpierw w ludzkim sercu. 
Tak robi wielu młodych ludzi, którzy jeszcze nie dysponują środkami 
materialnymi. Jeśli ktoś mówi, że wszyscy młodzi są źli, to bardzo 
poważnie mija się z prawdą. Wystarczy spojrzeć, ilu młodych ludzi jest 
zaangażowanych w bezinteresowną pomoc innym. Powstają koła 
wolontariuszy, którzy są obecni w szpitalach, domach pomocy, 
pogotowiach opiekuńczych czy hospicjach. Poświęcają swój czas, aby 
pomagać innym, którzy potrzebują wsparcia. Nieraz zdarza się, że to 
wsparcie jest potrzebne gdzieś blisko, za ścianą mieszkania, w którym 
żyjemy. Wiele osób oczekuje na życzliwą dłoń, choćby drobny gest dobroci, 
który nigdy nie traci swojej wartości. Pewna nastolatka wyznała: „Mam 
sąsiada inwalidę, któremu pomagam już od lat, bo właściwie on nie 
opuszcza swojego mieszkania (problemy fizyczne i psychiczne), co miesiąc 
wpłacam pieniądze na konto polskich dzieci głodujących i robię jeszcze 
kilka innych tzw. dobrych uczynków. Nie sądzę jednak, żebym miała 
jakieś szczególne powody do dumy!”.  /dokończenie na ostatniej stronie/ 



 
INTENCJE MSZALNE 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiejsza pierwsza niedziela miesiąca będzie dla nas okazją 
do uwielbienia Pana Boga za miniony czas wakacji oraz 
zawierzenia Jemu nowego roku szkolnego i katechetycznego.  

2. Dziś także przypada 80. rocznica hitlerowskiej agresji na Polskę i 
rozpoczęcia II wojny światowej. W osobistych modlitwach 
podziękujemy Bożej Opatrzności za polskich bohaterów i 
ostateczne ocalenie naszej ziemskiej Ojczyzny. 

3. Msza Święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla dzieci 
oraz dla młodzieży jutro, w poniedziałek o godz. 18.00. 

4. Od września powracamy także do stałych godzin otwarcia 
kancelarii parafialnej, która będzie czynna: we wtorki od 10.00 -
12.00, w środę od 16.00 – 18.00 i w piątek od 15.00 – 18.00. 

5. Serdecznie zapraszamy na czwartkową modlitwę o powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne o godz. 18.00, a wcześniej na 
adorację o godz. 17.00.  

6. Pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu wynagrodzenia 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Msza 
wotywna ku czci Bożego Serca o godz. 18.00. Spowiedź św. w 
piątek dla dzieci i dorosłych od godz. 17.30. w tym dniu kapłani: 
x. Marek, x. Krzysztof, x. Krystian odwiedzą chorych z Komunią 
Św. o godz. 8.30, x. Piotr swoich chorych odwiedzi wyjątkowo 
13.09. od godz. 8.30.  

7. Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca 
podczas Mszy Świętej o godz. 9.00. 

8. Także za tydzień na Mszę św. o godz. 11.00 zapraszamy dzieci, 
które w tym roku rozpoczęły naukę w szkole podstawowej na 
poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych. 

9. Za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczamy na fundusz 
remontowy. 

10. W każdą środę zapraszamy na nowennę i na Mszę św. we 
wszystkich intencjach czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Zachęcamy do składania intencji zarówno dziękczynnych, jak i 
błagalnych. Przy skrzynce intencji zostały także wyłożone kartki 
na których możemy wpisywać intencje dziękczynne i błagalne. 
 

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
†Teresa Chodorowska, l. 71; 
† Kazimierz Detko, l. 79; 
Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie… 
 

02.09. – Poniedziałek  
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla Aleksandry i Rafała w 3 miesiące po ślubie 
7.00 † Józef Kowalczyk – Msza św. gregoriańska(2) 
18.00 † Katarzyna Małysz 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Henryk Grau 30 dzień po pogrzebie 

18.00 Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
potrzebne łaski dla Jadwigi i Czesława Mroczkowskich z okazji 80-lecia urodzin i 58-mej rocznicy ślubu 

18.00 † Zdzisław Sokołowski – Msza św. gregoriańska(2) 
03.09. – Wtorek - św. Grzegorza Wielkiego, wspomnienie 

7.00 Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski 

7.00 † Józef Kowalczyk – Msza św. gregoriańska(3) 
18.00 † Jadwiga i Stanisław Lewandowscy 
18.00 † Tadeusz Lipski, Wojciech Lipski, Daniela(f) Kozłowska 

18.00 † Weronika Bieszk – intencja od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 

18.00 † Zdzisław Sokołowski – Msza św. gregoriańska(3) 
04.09. – Środa  

7.00 † Katarzyna i Jan Grycko, Piotr Dorosz i Grzegorz Jaremko 
7.00 † Józef Kowalczyk – Msza św. gregoriańska(4) 
18.00 † Hanna Gutkowska 4 rocznica śmierci, Kazimierz Gutkowski 33 rocznica śmierci 
18.00 † Rozalia Ryłko z okazji imienin 
18.00 † Zdzisław Sokołowski – Msza św. gregoriańska(4) 
18.00  W intencjach czcicieli MBNP 

05.09. – Czwartek  
7.00 † Konrad i Leszek Rudniccy 
7.00 † Józef Kowalczyk – Msza św. gregoriańska(5) 
18.00 † Krystyna i Henryk Wiśniewscy 
18.00 † Józef Wasiewicz 3 rocznica śmierci 
18.00 † Zdzisław Sokołowski – Msza św. gregoriańska(5) 
18.00 W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii 

06.09.  Piątek 
7.00 Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny i Zenona z okazji 39-tej rocznicy ślubu 
7.00 † Józef Kowalczyk – Msza św. gregoriańska(6) 
18.00 † Beata Stasiewicz – intencja od koleżanek z pracy 
18.00 Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie, dar potomstwa i potrzebne łaski dla Anny i Jerzego z okazji 4-tej rocznicy 
ślubu  

18.00 † Eryka(f) i Marysia Makowskie, Marta i Franciszek Zentek 
18.00 † Zdzisław Sokołowski – Msza św. gregoriańska(6) 

07.09. – Sobota 
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla Aleksandry i Jakuba w 3 miesiące po ślubie 
7.00 † Józef Kowalczyk – Msza św. gregoriańska(6) 
9.00 Nabożeństwo NS NMP 
15.00  ślub: Weronika Koc – Wojciech Szczęsny 
16.00 Ślub: Natalia Konopska – Marcin Filipkowski 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla Dariusza Skorupskiego z okazji 30-lecia urodzin 
18.00  † Zdzisław Sokołowski – Msza św. gregoriańska(7) 

08.09. – XXIII Niedziela Zwykła 
7.30 † Józef Kowalczyk – Msza św. gregoriańska(8) 
7.30 W intencji parafian 
9.30 † Andrzej Olszewski 18 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 
9.30 † Józef i Janina, bracia i siostry z rodziny Stępkowskich 
11.00 † Aniela i Stanisław Orszewscy, Teresa Kołodziejczyk, Helena Golińska i rodzice z obojga stron 
11.00 † Rodzice: Stefan i Weronika oraz bracia: Czesław, Adam i Marian 
12.30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., zdrowie i wszelkie łaski dla Klaudii z okazji urodzin 
12.30 † Bernard Wojtaś i rodzice z obojga stron 
18.00 † Zdzisław Sokołowski – Msza św. gregoriańska(8) 
18.00 † Michał Drozd, Tacjana(f) Muzyka 


