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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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I w tym momencie: Abraham mówi: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże 
ich słuchają”. Mają po prostu słowo Boże – w Nim jest wszystko zawarte. 
To w tej sytuacji jedyny i właściwy drogowskaz. Pośmiertny los bogacza i 
Łazarza nie jest jakąś zemstą czy karą Bożą, lecz naturalną konsekwencją 
stylu i kierunku życia. Kto inwestował tylko w doczesność i dobra 
materialne, musi się zadowolić tym, co one oferują, a więc tymczasowością 
i śmiertelnością. Kto natomiast nie mógł polegać jedynie na sobie i swym 
stanie posiadania, nauczył się polegać na Bogu i zainwestował w ten 
sposób w życie wieczne. 
Wokół nas jest wielu potrzebujących. Nieraz może nas to przerażać. Ale 
częściej zobojętnia, zamyka nasze oczy i serce. Dlatego kiedy tłumaczymy 
się sami przed sobą, że nie jesteśmy w stanie zaradzić potrzebom 
wszystkich łazarzy, musimy nieustannie zwracać swój wzrok ku 

Chrystusowi. To On będąc bogatym, dla 
nas stał się ubogim, aby nas ubogacić 
swoim ubóstwem. Jezus przypomina 
nam, że musimy nieustannie otwierać 
swoje oczy na potrzeby i cierpienia braci 
oraz rozwijać w sobie dar roztropności. 
Wszystko po to, by mieć świadomość 
tego, po co żyjemy i stawać się darem dla 
innych. 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Życie pełne konsekwencji 

 
Młoda matka spodziewa się trzeciego dziecka. Zarówno mąż jak i 

teściowa, u których mieszka, domagają się stanowczo, by je usunęła. 
Pewnej nocy ma sen. Widzi piękne dziecko biegnące do niej z 
wyciągniętymi rączkami i wołające: „Mamusiu, nie zabijaj mnie”. Budzi 
się, nie może już zasnąć do rana. Wie, ze to nie jest zwykły sen, to 
wezwanie sumienia. Upływa jednak kilka dni. Idzie do lekarza. Mimo tak 
wyraźnego upomnienia, ulega presji otoczenia. Taka bezradność boli i 
zastanawia. Do zaślepionego człowieka nic nie dociera. 

Podobnie nic nie docierało w czasie ziemskiego życia do 
ewangelicznego bogacza, „który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w 
dzień ucztował wystawnie”. Natomiast przed pałacem bogacza „leżał 
żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się 
odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody”. 
Ta opowieść Jezusa dotyka ważnego problemu: nasze życie doczesne jest 
konsekwencją naszych ziemskich wyborów. Doskonałe streszczenie tej 
prawdy zawiera stara łacińska maksyma, która uczy, że „każdy jest 
kowalem swojego losu”. 

Warto zastanowić się, na czym polegał grzech bogacza? Nie 
wystarczy powiedzieć, że był złym człowiekiem, bo Jezus nic o tym nie 
mówi. Nie wspomina również o tym, że bogacz dręczył fizycznie Łazarza, 
że mu dokuczał, że z niego kpił, że go obrażał. Nic z tych rzeczy. Bogacz 
nie dostrzegał Łazarza, bo przed swoimi oczyma miał parawan bogactwa, 
który uczynił go ślepym, nieczułym i obojętnym na los potrzebującego. 
Dopiero w otchłani „podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na 
jego łonie”. Dopiero tam „podniósł oczy”, „ujrzał”, ale tym razem „z daleka”. 
I było już na to zdecydowanie za późno. 
Dopiero cierpienie przypomniało bogaczowi o pięciu braciach, którzy dalej 
ucztują i bawią się. Jednak słyszy odpowiedź: „niemożliwe”. Nawet gdyby 
posłać im ducha zmarłego, nic to nie pomoże.  

/dokończenie na ostatniej stronie/ 



 
INTENCJE MSZALNE 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiejsze ofiary składane do puszek po każdej Mszy św. 
przeznaczamy na nasz parafialny Caritas, który niesie pomoc 
najuboższym mieszkańcom naszej parafii. 

2. Jutro, w poniedziałek, o godz. 19.00 do domu parafialnego 
zapraszamy na spotkanie szkoły biblijnej. 

3. We wtorek rozpoczyna się miesiąc październik – miesiąc maryjny. 
Różaniec dla młodzieży 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.  

4. W pierwszy czwartek miesiąca jak zawsze zapraszamy o godz. 17.00 
na adorację Najświętszego Sakramentu, a po niej o godz. 18.00 na 
Mszę św. w intencji powołań kapłańskich. 

5. W pierwszy piątek miesiąca kapłani: x. Piotr, x. Krystian, x. Krzysztof, 
x. Marek odwiedzą swoich chorych z Komunią św. o godz. 8.30. tego 
dnia zapraszamy na spowiedź dzieci od godz. 16.00 a dorosłych od 
godz. 17.30. natomiast o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. 
wynagradzającą NSPJ. 

6. W najbliższą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.00 do katedry 
zapraszamy na spotkanie wspólnotę oraz wszystkich sympatyków 
duchowości franciszkańskiej. Spotkanie to będzie połączone z 
nabożeństwem ku czci Niepokalanego Serca NMP. 

7. Za tydzień w niedzielę zapraszamy o godz. 17.00 do kaplicy bł. Doroty 
wspólnotę Żywego Różańca na wymianę tajemnic. 

8. Także za tydzień w niedzielę (06 października) br. o godz. 16.00 
rozpoczną się w naszej parafii nauki przedślubne dla par, które w 
najbliższym czasie pragną zawrzeć sakramentalny związek 
małżeński. Prosimy narzeczonych o zgłaszanie się w zakrystii lub u 
ks. Przemysława. 

9. 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. 

 

 

30.09. – Poniedziałek – św.  Hieronima, wspomnienie 
7.00 † Józef Kowalczyk – Msza św. gregoriańska(30) 
7.00 O dar bojaźni Bożej dla Karoliny 
18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej 
18.00 † Teresa Chodorowska 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Zdzisław Sokołowski – Msza św. gregoriańska(30) 

01.10. – Wtorek  - św. Teresa od Dzieciatka Jezus, dziewicy, wspomienie 
7.00 † zmarli dziadkowie, Jadwiga i Kazimierz Wosiak i zmarli z rodziny 
18.00 † Beata Stasiewicz – intencja od koleżanek z pracy 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(1) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(1) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(1) 

02.10. – Środa – Świętych Aniołów Stróżów, wspomnienie 
7.00 † Janina 10 rocznica śmierci, Anna i Witold, Joanna, Stanisław i rodzice z obojga stron 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(2) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(2) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(2) 
18.00  W intencjach czcicieli MBNP 

03.10. – Czwartek 
7.00  
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(3) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(3) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(3) 
18.00 W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii 

04.10.  Piątek – św. Franciszek z Asyżu, wspomnienie 
7.00 † Katarzyna i Jan Grycko, Piotr Dorosz i Grzegorz Jaremko 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny i Radosława z okazji 

rocznicy ślubu oraz ich dzieci 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla III FZŚ 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(4) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(4) 
18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(4) 

05.10. – Sobota – św. Faustyny Kowalskiej, wspomnienie 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Patrycji i Piotra w 3 miesiące 
po ślubie 

9.00  Nabożeństwo NS NMP i III FZŚ 
15.30 Ślub: Karolina Bielecka i Marek Wyrostek 
18.00 † Zbigniew Urbański – intencja od rodziny Kuc 
18.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(5) 
18.00 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(5) 
18.00  † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(5) 

06.10. – XXVII Niedziela Zwykła 
7.30 W intencji parafian 
7.30 † Danuta Piotrowska - Msza św. gregoriańska(6) 
9.30 † Stanisława(f) Jankowska, Olga, Mieczysław, Barbara, Andrzej Siedleccy, Jerzy 

Pawłowski 
9.30 † Danuta Maksymiec 1 rocznica śmierci 
11.00 † Jadwiga Staniszewska – Msza św. gregoriańska(6) 
11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marii Szwed w dniu 93 urodzin 
12.30 Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Maryi i potrzebne dary dla Anny i Macieja z okazji 
10-tej rocznicy ślubu 

12.30 † Zbigniew Mocarski 33 rocznica śmierci, Ireneusz Mocarski, rodzeństwo i rodzice z 
obojga stron 

18.00 † Mateusz Murawski - Msza św. gregoriańska(6) 


