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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 331(2019)|XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA|20.10.2019 r.|Łk 18, 1-8 

Jeżeli komuś nie zależy na spotkaniu, 
zapuka do drzwi i odejdzie; ale jeżeli mu 
na tym spotkaniu zależy, to będzie stał 
pod drzwiami i pukał dotąd, dopóki 
drzwi się nie otworzą. A więc wytrwałość 
w modlitwie jest sprawdzianem wiary 
człowieka, jego zaufania Bogu. Ta 
wytrwałość z kolei powoduje wzrost w 
wierze, zbliża do Boga. Proszący 
nawiązuje bowiem ścisłą więź z tym, 
który może udzielić oczekiwanego daru. 

Nie wszyscy jednak – nawet wśród katolików – wierzą w moc i 
skuteczność modlitwy. Powód? W naszej epoce człowiek bywa często 
rozczarowany brakiem natychmiastowych efektów. Jeszcze inni twierdzą, że 
wszystko, co nas spotyka, jest już zapisane w gwiazdach; nie unikniemy 
przecież swojego przeznaczenia; po co więc wytrwale modlić się i nie ustawać? 
To ważne pytanie. Być może, szukając odpowiedzi na nie, odnajdziemy na 
nowo sens słów, mechanicznie powtarzanych dotąd rano i wieczorem. 
Pamiętajmy, by modlić się. Pomimo piętrzących się trudności, które są 
podobne do wojsk silnego przeciwnika. Pomimo przeszkód na drodze rozwoju 
duchowego w postaci osób bezwzględnych, przebiegłych i pozbawionych 
wrażliwości na los bliźnich, jak ewangeliczny sędzia. Pełni wytrwałości, 
pokory i wiary prośmy Boga: Panie, naucz mnie modlić się nieustannie i nie 
tracić nawet najmniejszej chwili. 
 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Trwać przed Bogiem 
 

Po co to wszystko? Po co modlić się wytrwale i nie ustawać? Czemu 
ma służyć nasza obecność przed Bogiem? Te i podobne pytania pojawiają się, 
gdy ktoś doświadcza niewysłuchanych próśb czy zawiedzionych nadziei, a 
jego cierpliwości jest doświadczana ponad miarę. Wtedy warto spojrzeć na 
biblijnego Mojżesza, który trwał ufnie przed Panem z wzniesionymi do góry 
rękami, by wyprosić zwycięstwo nad nieprzyjacielskim oddziałem 
Amalekitów. Kiedy ręce Mojżesza opadały, wtedy przewagę zyskiwali 
Amalekici. 

Modlitwa to nie tylko wypowiedzenie słów, ale przede wszystkim 
trwanie przy Bogu, nawet wtedy, kiedy wydaje się to beznadziejne. 
Przeżywając październik winniśmy uświadomić sobie, iż taką cierpliwą, 
wytrwałą modlitwą jest różaniec. Często w autobusie, w kolejce, czy na łóżku 
szpitalnym ktoś przesuwa paciorki różańca. Wielu młodych nosi pierścionki 
z dziesięcioma wypukłościami i używa ich do odmawiania modlitwy 
różańcowej. 

Z jednej strony uderza nas prostota różańca, który dostępna jest dla 
każdego człowieka. Z drugiej zaś – zachwyca głębia ewangelicznego 
przesłania, które w sobie niesie. Francuski pisarz i poeta Charles Péguy 
wyznał na temat różańca: „Przez osiemnaście miesięcy nie byłem w stanie 
mówić Ojcze nasz… nie potrafiłem zaakceptować Jego woli! Modliłem się więc 
do Maryi. Modlitwy do Maryi są modlitwami ostateczności. Nie ma żadnej 
takiej modlitwy w całej liturgii, której najnędzniejszy z grzeszników nie 
mógłby wypowiedzieć w całej prawdzie. W całym mechanizmie 
zbawienia Zdrowaś Maryjo to ostatni ratunek, którego nie można zatracić. 
Modlitwa ta odmawiana sercem wzbudza pragnienie, by śpiewać, nie tylko 
głosem, ale całym życiem, miłość do Dziewicy Maryi”. Każde z tego typu 
świadectw pokazuje, jak Bóg rzeźbi w sercu człowieka niewidzialne kształty, 
jak pomaga dojrzewać i nabierać odwagi w podejmowaniu życiowych decyzji. 
To wytrwałość w modlitwie ukazuje, do jakiego stopnia człowiekowi na danym 
darze zależy. Jeżeli komuś nie zależy, to nie będzie prosił, powie raz i skończy.  

    
/dokończenie na ostatniej stronie/ 



 
INTENCJE MSZALNE 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. W trwającym miesiącu październiku zapraszamy na różaniec 
młodzież i dorosłych codziennie o godz. 17.30. Różaniec dla dzieci w 
czwartek i piątek o g. 16.30. Zachęcamy do odmawiania różańca w 
naszych domach i rodzinach.  

2. Dziś po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie rodziców 
dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. 

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

4. W sobotę - 26. 10. 2019r. na godz. 15.00 zapraszamy na spotkanie 
w sali plebanii Członków wspólnoty Żywego Różańca. 

5. Za tydzień, w niedzielę, ofiary składane do puszek po każdej Mszy 
św. przeznaczamy na nasz parafialny Caritas, który niesie pomoc 
najuboższym mieszkańcom naszej parafii. 

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

7. Mamy serdeczną prośbę, skierowaną do wszystkich ludzi dobrej woli, o 
włączenie się w akcję Stowarzyszenia Katolickiego Pomoc Kościołowi w 
Potrzebie. W naszym dekanacie organizowana jest akcja zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uzyskane pieniądze 
są przeznaczone na pomoc misjonarzom w krajach trzeciego świata i 
inne projekty humanitarne. 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. 

8. Zapraszamy do wzięcia udziału w Europejskim Spotkaniu Młodych 
Taize, które w tym roku odbędzie się we Wrocławiu. Wyjazd w dniach 
28.12.2019-1.01.2020 r. W spotkaniu mogą uczestniczyć osoby od 16 
do 35 roku życia.  Maksymalny całkowity koszt wyjazdu wynosi 400 zł 
(w tym max. 160 zł autokar i ubezpieczenie i 240 zł koszty uczestnictwa 
na miejscu). Koszt wyjazdu może być mniejszy w zależności od liczby 
chętnych. Więcej informacji i zgłoszenia u ks. Łukasza Cieplińskiego (tel. 
600 208 693, mail: lukas.cieplinski@gmail.com).   

 

W tym tygodniu pożegnaliśmy: 

† Anna Jackowska, l. 41; 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie… 

 

21.10. – Poniedziałek – bł. Jakuba Strzemię, wspomnienie 
7.00 W intencji parafian 
7.00 † Barbara Falińska 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(21) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(21) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(21) 
18.00 † Adam Mosiński 1 rocznica śmierci 

22.10. – Wtorek - św. Jana Pawła II, wspomnienie 
7.00 † Anna Bartoszyńska 30 dzień po pogrzebie 
7.00 † Stanisław Rankiewicz, Janina Sakowicz, Mara i Jan Machaj 
18.00 † Elżbieta Ambruszkiewicz, Jerzy i Marianna 
18.00 † Stefania Hirsz 17 rocznica śmierci, Antoni, Lidia, Hildegarda 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(22) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(22) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(22) 

23.10. – Środa 
7.00 † Józef Lessner 30 dzień po pogrzebie 

18.00 
Msza św. dziękczynna za przeżyte lata z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski 
dla Dariusza i Barbary Domke z okazji 20-lecia ślubu oraz dla syna Patryka 

18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(23) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(23) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(23) 
18.00  W intencjach czcicieli MBNP 

24.10. – Czwartek 
7.00 † Ryszard Wierzbicki 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Agnieszka Galińska 12 rocznica śmierci, Jan Galiński w rocznicę urodzin 
18.00 † Henryk Radomski w rocznicę śmierci 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(24) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(24) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(24) 

25.10. Piątek 
7.00 † Zofia Wiśniewska 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Mirosław Szarejko 2 rocznica śmierci, Jadwiga Fabia 4 rocznica śmierci 
18.00 † Jan, Józefa(f) Szpala, Elżbieta i Jerzy Sarneccy 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(25) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(25) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(25) 

26.10. – Sobota 
7.00 † Joanna Wiącek 30 dzień po pogrzebie 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Genowefy z okazji 80-lecia urodzin 
18.00 † Tadeusz Zieliński i rodzice z obojga stron 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(26) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(26) 
18.00  † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(26) 

27.10. – XXX Niedziela Zwykła 
7.30 Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i potrzebne dary dla Marioli 
7.30 † Włodzimierz Harasimiuk 1 rocznica śmierci 
9.30 † Urszula, Józef, Stanisław, Mieczysław i rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny Baniak 
9.30 † Stanisław, Marek, Aleksandra(f) Barejko, Władysława(f) i Leonard Arest 
11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marioli i Marcina oraz o Bożą pomoc i opiekę Matki 

najświętszej oraz dary Ducha Św. dla córek Patrycji i Darii 
11.00 † Jadwiga Chmiel 20 rocznica śmierci, Czesław Chmiel 3 rocznica śmierci 
12.30 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(27) 
12.30 Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(27) 
12.30 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla myśliwych z 

kola Odyniec z okazji 65-lecia 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(27) 


