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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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Dziś ludzie nauczyli się narzekania i często swoim życiem, zamiast 
pieśni dziękczynienia, wyśpiewują niezadowolenie i biadolenie. Zapominają, 
że narzekanie jest zaraźliwe i jak odrobina zakwasu, zakwasza ludzi wokoło i 
niszczy w nich umiejętność dostrzegania dobra, prawdy i piękna. 
Wdzięczność jest dla nas zaproszeniem, aby mieć oczy otwarte, wystarczająco 

uważne i przenikliwe, 
by wszędzie widzieć 
Boga i Jego miłość do 
nas. W każdej Mszy św. 
pada wezwanie: „Dzięki 
składajmy Panu Bogu 
naszemu, a wierni 
odpowiadają: „godne to 
i sprawiedliwe”. Bóg 
jest godny tego, by Mu 
dziękować. Dzisiejsza 
Eucharystia jest 
okazją, by nie tylko 
prosić, ale na nowo 

rozbudzić w sobie postawę wdzięczności. I pokazać, że najważniejszy 
pozostaje dla nas boski Darczyńca. Spróbujmy też w najbliższym tygodniu 
dostrzec obdarowanie przez innych – i za to również okazać im swoją 
wdzięczność.  
 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Wdzięczność 

Wśród słów, które mają coraz mniej miejsca w naszym codziennym 
życiu, jest krótkie „dziękuję”, które jednoznacznie kojarzy się z wdzięcznością. 
Często słyszymy słowa, że wdzięczność mobilizuje, że jest potrzebą człowieka. 
Ale, sami wiemy z własnego życia, że często słowo „dziękuję” nie chce nam 
przejść przez gardło. Być może zatracamy w sobie naturalny odruch na 
otrzymane dobro? Wtedy stajemy się podobni do dziewięciu trędowatych z 
dzisiejszej Ewangelii. A w naszych uszach brzmią wtedy Chrystusowe słowa, 
które zostały wypowiedziane o potrzebie wdzięczności: „Wtedy jeden z nich, 
widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na 
twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż 
nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie 
znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?»”.  

Poczucie wdzięczność to nie tylko przejaw dobrych manier, ale 
postawa, która jest miernikiem wielkości człowieka, jego bezinteresowności i 
szlachetności. Człowiek wdzięczny to ten, który dostrzega, że nie wszystko 
zawdzięcza sobie samemu, że jest częścią społeczności, której niemal 
wszystko zawdzięcza, w jakiś sposób powinien zdawać sobie sprawę z tego, że 
jest dłużnikiem innych, że powinien za wszystko być wdzięczny. I z tego rodzi 
się poczucie szczęścia. 
Kiedy patrzymy na uzdrowionych w dzisiejszej Ewangelii, to możemy w nich 
odkryć także motywy naszego postępowania. Samarytanin – cudzoziemiec 
jako jedyny docenił łaskawość Boga, Jego obdarowanie i miłość. Pozostałych 
dziewięciu – nie dostrzegło obdarowania i skupiło się tylko na fakcie 
odzyskania zdrowia, jak małe dziecko na otrzymanym prezencie. Uzdrowieni 
z trądu zachowali się jak wielu takich, którzy nie potrafią być wdzięczni 
innym, gdyż są chciwymi egoistami i sądzą, że wszystko im się należy za 
darmo. 

Co znajduje się u podstaw naszej niewdzięczności? Naczelne miejsce 
zajmuje stawianie siebie w centrum. To rozwija błędne przekonanie, że 
wszystko zawdzięczamy sobie, swoim zdolnościom, sprytowi czy kontaktom z 
innymi. Zakrywa nam to prawdę o poszukiwaniu i znajdowaniu Boga we 
wszystkich rzeczach.     

/dokończenie na ostatniej stronie/ 



 
INTENCJE MSZALNE 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Naszą 
modlitwą otoczmy wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. W 
tym dniu zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej o 
godz. 18.00. 

2. Jutro, w poniedziałek, o godz. 19.00 zapraszamy na kolejne spotkanie 
szkoły biblijnej. 

3. Serdeczną myślą i modlitwą otaczamy rodziny przeżywające cierpnie 
z powodu utraty dziecka poczętego. Msza Święta w Dzień Dziecka 
Utraconego odbędzie się we wtorek o godz. 18.00. 

4. Zarząd Caritas naszej parafii zaprasza wszystkich Seniorów na 
spotkanie integracyjne z okazji Dnia Seniora w sobotę, 19 
października br., o godz. 15.30. Miłe spotkanie przy kawie uświetnią 
niespodzianki oraz w czasie spotkania zostaną przekazane informacje 
na temat świadczeń pomocowych dla potrzebujących wsparcia 
parafian. 

5. Przy biuletynach zostały wyłożone kartki na wypominki i Mszę św. 
zbiorową za zmarłych, za których będziemy modlić się przez cały 
miesiąc listopad. Koperty możemy zabierać do domów i wypełnione 
przynieść na tacę, do kancelarii parafialnej lub zakrystii. 

6. Ogłoszenie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy 
wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych mieszkających na 
terenie naszej parafii, którzy z różnych przyczyn nie przystąpili do 
sakramentu bierzmowania, na nauki przygotowujące do przyjęcia 
tego sakramentu. Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek o 
godz. 19.00 w katedrze. Serdecznie zapraszamy. 

7. Mamy serdeczną prośbę, skierowaną do wszystkich ludzi dobrej 
woli, o włączenie się w akcję Stowarzyszenia Katolickiego Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie. Zużyty, niepotrzebny, stary sprzęt 
elektryczny, AGD i elektroniczny możemy przynosić w każdy wtorek 
do dnia 21 października br.(włącznie) w godzinach 8.00 – 10.00 i 
zostawiać przed wejściem do dawnego sklepiku z dewocjonaliami. To 
będzie nasza konkretna pomoc i zarazem proekologiczne działanie na 
rzecz środowiska naturalnego. 
 

W tym tygodniu pożegnaliśmy: 
† Wioleta Konopińska, l. 34; 
† Zbigniew Majda, l. 53; 
† Anna Potreć, l. 88;  
† Astrid Kiełbowska, l. 63; 
† Krystyna Wieruszewska, l. 87; 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 
 

14.10. – Poniedziałek  
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Macieja i Alicji w 3 miesiące po ślubie 
7.00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Agnieszki 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(14) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(14) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(14) 
18.00 † Jan Kozak 3 rocznica śmierci, Helena Różyńska, Maria i Wacław Kozak 

15.10. – Wtorek - św. Teresy od Jezusa, wspomnienie 
7.00 † Irena Nowakowska 30 dzień po pogrzebie 
7.00 † Władysław Netkowski 51 rocznica śmierci – intencja od dzieci 
18.00 † Zenon Głogowski, Leokada, Cyprian i Janusz Czechowscy 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(14) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(14) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(14) 

16.10. – Środa – św. Jadwigi Śląskiej, wspomnienie 
7.00 † Jan Balmas 19 rocznica śmierci 
18.00 † Jadwiga Łapkiewicz – w dniu urodzin, Jan Łapkiewicz 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(16) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(16) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(16) 
18.00  W intencjach czcicieli MBNP 

17.10. – Czwartek – św. Ignacego Antiocheńskiego, wspomnienie 
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z okazji imienin 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z okazji imienin – intencja 

od s. Walerii  
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z okazji imienin – intencja 

od III FZŚ 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(17) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(17) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(17) 

18.10. Piątek - św. Łukasza Ewangelisty, święto 
7.00 † Michał Kudelski 18 rocznica śmierci 
7.00 † Henryk Wejtko 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Anna 27 rocznica śmierci,  Antoni i Stanisław Popielarscy 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(18) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(18) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(18) 

19.10. – Sobota 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla Marianny Balmas z 
okazji 90-tej rocznicy urodzin 

15.00  Msza św. ślubna: Daria Wojciechowska – Mateusz Puszkiewicz 
16.00 Msza św. ślubna: Marta Lewicka – Mariusz Lewicki 
18.00 † Marian Ślązak 1 rocznica śmierci 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(19) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(19) 
18.00  † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(19) 

20.10. – XXIX Niedziela Zwykła 
7.30 † Rodzice: Józefa(f) i Stanisław Pietrzak 
7.30 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(20) 
9.30 † Urszula Litwin – z okazji imienin – intencja od koleżanek 
9.30 † Anna Kopisto 
11.00 Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św., zdrowie dla Anity i Damiana Belka z okazji 20 rocznicy 
ślubu oraz dla dzieci Magdaleny i Dawida 

11.00 † Teresa Cielątkowska z okazji imienin i urodzin 
12.30 † Maria Jędrys 4 rocznica śmierci, Stanisław Jędras 19 rocznica śmierci 
12.30 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(20) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(20) 


