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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 332(2019)| UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 

To jest także swoista współpraca 
dwu Kościołów – Kościoła pielgrzymującego 
– nas, którzy idziemy przez ziemię – z 
Kościołem triumfującym – tymi, którzy 
przeszli już do wieczności. Po co zamawiać 
wypominki? W naszej ojczyźnie, co 
niezaprzeczalnie widzi każdy, jest wielki 
szacunek i cześć dla przodków, dla 
zmarłych. Miłością i szacunkiem otaczamy 

ich groby: wystawiamy piękne, monumentalne pomniki z kamienia, który jest 
trwały i mocny jak nasza miłość i pamięć o zmarłych. Stawiamy kwiaty jako wyraz 
naszej miłości, zapalamy znicze jako symbol naszej pamięci. I to jest to wszystko, 
co czynimy dla uczczenia naszych zmarłych w sposób materialny. 

Ale… obok tego jest także to, co jest wyrazem naszej miłości dla tego, co 
duchowe! Tym jest Msza Św. – bezkrwawa Ofiara Pana Jezusa składana na 
ołtarzu za zmarłych w dzień ich urodzin, imienin, rocznicę śmierci, modlitwa 
wypominkowa zanoszona za zmarłych w swojej parafii oraz codzienna nasza 
modlitwa za zmarłych: pacierz, Różaniec czy Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po 
co wypominki? Bo to nasz duchowy obowiązek, to wyraz naszej miłości do tych, 
których kochamy. To także swoista spłata długu wobec tych, którzy uczyli nas 
modlitwy oraz miłości do Pana Boga, Kościoła Świętego. Módlmy się za naszych 
zmarłych, niech obok zewnętrznych wyrazów naszej miłości i pamięci obecny 
będzie także aspekt duchowy – modlitwa, która nie jest widoczna dla oczu ciała, 
ale dla serca. 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Po co wypominki? 
   

Polska mistyczka Wanda Malczewska, pochodząca z archidiecezji łódzkiej, 
kandydatka na ołtarze – w czasie jednej ze swoich wizji doświadczyła kontaktów 
z duszami czyśćcowymi. Owo spotkanie tak relacjonuje: „Dziś w nocy, gdy się 
przebudziłam usłyszałam głos płaczliwy: – Zmiłujcie się nad nami przynajmniej 
wy, krewni i przyjaciele nasi, gdyż bardzo cierpimy w więzieniu czyśćcowym. Wy 
żyjący nie macie pojęcia, jakie tu męki ponosimy. (...) My sami nic zrobić nie 
możemy, ale wy możecie za nas zrobić dużo...”.W myśl słów sługi Bożej Wandy 
Malczewskiej, każdy z nas żywych może coś uczynić dla tych, których Pan Bóg 
odwołał już do wieczności. Ale co? Pod koniec października w naszych parafiach 
zaczynają się pojawiać ogłoszenia takiej lub podobnej treści: „w zakrystii i 
kancelarii parafialnej przyjmujemy imiona i nazwiska naszych drogich zmarłych 
do wypominków jednorazowych, półrocznych lub rocznych”. Czym są owe 
wypominki? Po co je mamy zamawiać? Jaki jest cel ich wygłaszania? Spróbujmy 
na te i podobne pytania w zwięzły sposób odpowiedzieć. Otóż, wypominki są 
modlitwą za zmarłych z naszych rodzin: rodziców, krewnych, przyjaciół 
współmałżonków, dzieci. Modlitwa ta odmawiana jest codziennie przez oktawę 
uroczystości Wszystkich Świętych lub też raz w tygodniu przez okres całego roku. 
Wypominki to wymienianie imion i nazwisk zmarłych połączone z modlitwą, czy 
to różańcową, czy inną żałobną.  

Skąd wzięła się taka forma modlitewna? Sięgnijmy do Starego 
Testamentu, gdzie w Drugiej Księdze Machabejskiej przeczytamy, iż książę 
izraelski Juda za poległych swoich żołnierzy złożył ofiarę przebłagalną w świątyni, 
aby zostali uwolnieni od grzechu. Jak powie dalej Słowo Boże: bardzo pięknie i 
szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu (2 Mch 12, 43-46). Tyle 
Biblia. W tradycji Kościoła, tj. w katechizmie ostatnim uczynkiem co do duszy 
jest modlitwa za żywych i umarłych, a polskie powiedzenie dopełni tego i powie: 
obowiązkiem żywych jest modlitwa za zmarłych.Skąd wzięła się ta modlitwa? 
Odpowiedź oparta jest na Piśmie Świętym i na czcigodnej Tradycji Kościoła, który 
modli się za tych, którzy zakończyli już doczesne pielgrzymowanie. Ich dusze, 
które są w ręku Boga, mogą potrzebować naszego wsparcia modlitewnego, by 
pomóc im w ich zbawieniu.    /dokończenie na ostatniej stronie/ 



 
INTENCJE MSZALNE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Jeszcze do czwartku włącznie zapraszamy na różaniec o godz. 17.30. Dzieci na 
różaniec w tym tygodniu zapraszamy w czwartek o g. 16.30. 

2. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi 
znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą 
nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą 
świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego 
udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.  

3. W najbliższy czwartek, tj. 31. października po raz kolejny ulicami naszego 
miasta przejdzie „Korowód świętych i błogosławionych”. Początek korowodu o 
godz. 17.30 w parafii Świętej Trójcy. Zachęcamy dzieci i dorosłych o przebranie 
się za swoich ulubionych świętych. Zakończenie korowodu w katedrze. 
Serdecznie zapraszamy. 

4. W piątek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. jak w 
każdą niedzielę. Początek procesji na cmentarzu o godz. 14.00, a po niej 
możliwość poświęcenia krzyży nagrobnych, zniczy i kwiatów. Na pierwszej Mszy 
św. zbiorowej za zmarłych o godz. 18.00 w sposób szczególny będziemy polecać 
Bożemu Miłosierdziu zmarłych parafian, którzy odeszli do Boga w ostatnim 
roku. W sposób szczególny pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych poprzez 
nawiedzenie ich grobów na cmentarzu, a przede wszystkim poprzez 
uczestnictwo we Mszy św.  

5. Przez cały miesiąc listopad zapraszamy na różaniec wypominkowy o godz. 17.30 
i Mszę św. zbiorową o godz. 18.00 w intencji zmarłych, których wypisaliśmy na 
kartkach.  

6. W sobotę – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej 
Dniem Zadusznym. Uroczyste Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.00, 
11.00 i 18.00. W tym dniu zostanie odprawiona także Msza św. o godz. 9.00 ku 
czci Niepokalanego Serca NMP. 

7. Za względu na to, że pierwszy piątek przypada 01 listopada w Uroczystość 
Wszystkich Świętych, dlatego w sobotę x. Marek, x. Krzysztof, x. Krystian od 
godz. 8.30 odwiedzą swoich chorych z Komunią św. X. Piotr wyjątkowo odwiedzi 
swoich chorych w piątek 08 listopada. 

 
W tym tygodniu pożegnaliśmy: 

† Zofia Jarocka, l. 87; 

† Elżbieta Głuszczak, l. 65; 

† Paweł Szwarc, l. 85; 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

28.10. – Poniedziałek – św. Szymona i Judy Tadeusza, święto 
7.00 † Anna Bartoszyńska – intencja od chrześnicy Katarzyny 
7.00 † Wiktor Świrbutowicz, rodzice: Helena i Romuald Świrbutowicz i rodzeństwo 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(28) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(28) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(28) 
18.00 † Kazimierz Komorowski 11 rocznica śmierci 

29.10. – Wtorek 
7.00 † Katarzyna Małysz 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski za wstawiennictwem bł. Doroty dla 
rodziny Doroty i Wiesława 

18.00 † Marianna Matysiak, Stefan, Jan, Henryk 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(29) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(29) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(29) 

30.10. – Środa 
7.00 † Jurand Świechowicz 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(30) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(30) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(30) 
18.00  W intencjach czcicieli MBNP 

31.10. – Czwartek 
7.00 † Maria Zalewska 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Maria i Czesław Niedziela i zmarli z rodziny Niedzielów i Jaworskich 
18.00 † Zofia Wiśniewska – intencja od wnuka z rodziną  i pozostali z rodziny 
18.00 † Mieczysław Piórkowski, rodzice i dziadkowie z obu stron 
18.00 † Henryk Puwalski 14 rocznica śmierci 

01.11. Piątek – Uroczystość Wszystkich Świętych 
7.30 W intencji parafian 
7.30 † Erwin Rainer, rodzice, rodzeństwo z obojga stron 
9.30 † Władysław Staniszewski  
9.30 † Anna, Jerzy, Józef Kopisto, Malwina i Jakub 
11.00 † Stanisław, Marek, Aleksandra(f) Barejko, Władysława(f) i Leonard Arest 
11.00 † Wiesław i Sławomir Brzózy 
12.30 † Zmarli rodzice: Janian, Stefania, Michał i Ignacy 
12.30 † Kazimierz kaleta – intencja od syna z żoną i wnuczką 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

02.11. – Sobota – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

7.00 
† Zmarli księża pracujący w naszej parafii: x. Jarosław Żuchowski, x. Wojciech Kruk, x. 
Dariusz Stawiecki, x. Piotr Konsalik, x. Ryszard Szczęsny 

7.00 † Anna Bartoszyńska 5 rocznica śmierci – intencja od mamy 
9.00 † Piotr Strzelecki 5 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 
11.00 † Edward Studziński 1 rocznica śmierci 
18.00 † Jan Twardowski 2 rocznic śmierci, Helena i zmarli rodzice i rodzeństwo 
18.00 † Jan, Roman, Maria Gryń, Klemens i Wanda Talarscy, oraz córka Wanda Talarska 
18.00 † Kazimierz Wierzba 26 rocznica śmierci 
18.00  Msza św. zbiorowa za zmarłych 

03.11. – XXXI Niedziela Zwykła 
7.30 W intencji parafian 
7.30 † Katarzyna i Jan Grycko, Piotr Dorosz, Grzegorz Jaremko 
9.30 † Edmund Kopiciński 
9.30 † Irena, Michał, Aleksander Chmielewscy 
11.00 † Jacek Kowalczuk 6 rocznica śmierci 
11.00 † Andrzej Korociński 13 rocznica śmierci, zmarli z rodziny Korocińskich i Sadowskich 
12.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla wnuka 

Andrzeja z okazji 25-lecia urodzin – intencja od babci Wandy 
12.30 † Zofia i Zygmunt Kustrzyńscy 29 rocznica śmierci, Ryszard i Feliksa(f), mąż Kazimierz 

Brzezicki, rodzice: Genowefa i Stanisław, ks. Witold, Teresa i Franciszek 
12.30 † Jan Kędziora 21 rocznica śmierci 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 


