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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 346(2019)| UROCZYSTOŚĆ  NP NMP |Łk 1, 26-38 

W 1933 roku o. Kolbe, podczas podróży 
misyjnej, napisał w jednym ze swoich listów: „Pragniemy do 
tego stopnia należeć do Niepokalanej, by nie tylko nie 
pozostało w nas nic, co by nie było Jej, ale byśmy zostali 
unicestwieni w Niej, przemienieni w Nią, przeistoczeni w 
Nią, aby tylko Ona pozostała. – Byśmy tak bardzo byli Jej, 
jak Ona jest Boga” (Pisma I, 655). O. Maksymilian pragnął, 
aby Rycerstwo wypełniało misję Kościoła, czyli wzywało do 
nawrócenia wszystkich grzeszników oraz ich uświęcenia 
„pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej”. W tym 
procesie przemiany nieodzowne są dwa warunki: całkowite 
oddanie się Maryi za „narzędzie w Jej niepokalanych rękach” oraz noszenie 
„Cudownego Medalika”. I raz na dzień zwrócić się do NMP Niepokalanej z 
aktem strzelistym: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy 
się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, 
zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”. Celem 
Rycerstwa jest wypełnianie misji Kościoła, którą stanowi wezwanie do 
nawrócenia wszystkich grzeszników oraz ich uświęcenie „pod opieką i za 
pośrednictwem NMP Niepokalanej”. W tym procesie przemiany nieodzowne są 
dwa warunki: całkowite oddanie się Maryi za „narzędzie w Jej niepokalanych 
rękach” oraz noszenie „Cudownego Medalika”. I zwracanie się raz na dzień do 
Niepokalanej Matki Kościoła krótkim wezwaniem modlitewnym – aktem 
strzelistym: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do 
Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza 
za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie” (Pisma II,215). 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Być rycerzem Niepokalanej 
 
Błogosławiona jesteś Maryjo,  
I wywyższona przez Pana.  
On wielkich rzeczy w Tobie dokonał,  
Niepokalana. 
 

Archanioł Gabriel zjawiając się u najświętszej Dziewicy zwraca się do 
Niej: „Raduj się Pełna Łaski” (Łk 1,28). „Pełna Łaski”, to nowe imię, jakie boski 
posłaniec nadaje Maryi. To imię wskazuje, że ona od początku jest „Pełna 
Łaski”. Zapowiedziana już w Księdze Rodzaju i u proroka Izajasza (7, 14), od 
zawsze istnieje w zamyśle Boga, jak Mądrość (Prz 8). Przygotowana i gotowa 
na przyjęcie Syna Bożego – samą Łaskę. 

Wiara w niepokalane poczęcie była w Kościele żywa zawsze. Natomiast 
8 grudnia 1854 r. papież Pius IX ogłosił dogmat wiary, czyli uroczyście 
zdefiniował prawdę o Niepokalanym Poczęciu: „Ogłaszamy, orzekamy i 
określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od 
pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju 
wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, 
Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej 
zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego 
wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”. 

Od 1854 r. cześć dla Niepokalanej szybko się rozpowszechniła w 
Kościele, szczególnie po objawieniach w Lourdes (1858). Tam Maryja wyjawiła 
Bernadecie Soubirous swoje imię: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. W Polsce 
do rozkwitu nabożeństwa do Niepokalanej bardzo przyczynił się o. 
Maksymilian Kolbe, założyciel Niepokalanowa. Wcześniej, bo 16 października 
1917 roku powstało Rycerstwo Niepokalanej, które stało się prostą realizacją 
prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi, według rozumienia Maksymiliana 
Marii Kolbego, wówczas franciszkańskiego kleryka. W jego zamyśle Rycerstwo 
Niepokalanej stanowiło formę wcielenia maryjnego dogmatu w praktykę życia 
codziennego.  

       /dokończenie na ostatniej stronie/  



 
INTENCJE MSZALNE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś także na 17.30 zapraszamy do kaplicy bł. Doroty zapraszamy wspólnotę 
Żywego Różańca na zmianę tajemnic. 

2. Także dzisiaj do domu parafialnego o godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie 
szkoły biblijnej. 

3. W czasie trwającego Adwentu zapraszamy codziennie, od poniedziałku do 
soboty, o godz. 6.30 na Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, 
czyli tzw. Roraty. Do licznego udziału w Roratach, celebrowanych w naszym 
kościele zapraszamy w czwartek i piątek szczególnie dzieci, które po roratach 
zapraszamy do salki katechetycznej na słodka bułkę i kakao. Zapraszamy 
także dzieci do zrobienia swoich własnych lampionów na roraty. 

4. W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej 
historii (13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego 
roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II 
ciągle przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za 
niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach 
tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, 
nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”. 

5. Ofiary składane za tydzień na tacę przeznaczamy na ogrzewanie. 
6. Także tydzień, w niedzielę, w naszej parafii rozpoczną się coroczne 

rekolekcje adwentowe, które w tym roku poprowadzi ks. Mariusz 
Pawlikowski, proboszcz parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Dobrzykach. 
Prosimy o modlitwę w intencji ks. Rekolekcjonisty i już dziś polecajmy 
Bogu i prośmy o błogosławione owoce rekolekcji w naszym życiu. 

7. W siedzibie naszego parafialnego Zespołu Caritas od 04 listopada do 12 
grudnia br. trwają zapisy na kolację wigilijną z paczką świąteczną dla osób 
samotnych i osamotnionych bez względu na dochody finansowe i wiek. 

8. Nasz Organista – pan Bartłomiej rozpoczął roznoszenie poświęconych 
opłatków na stół wigilijny. Prosimy o życzliwe przyjęcie go w waszych domach. 

9. W każdą środę zapraszamy na nowennę i na Mszę św. we wszystkich 
intencjach czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

W tym tygodniu pożegnaliśmy: 
 
† Maria Huelle, l. 64; 
† Irena Kot, l 
† Lucyna Kacprzyk, l. 59; 
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… 

09.12. – Poniedziałek  
6.30 † Rozalia Rodzach 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Piotr Rosiński  
18.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(9) 
18.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(9) 

10.12. – Wtorek 
6.30 † Teresa Szymańska 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(10) 
18.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(10) 

18.00 † Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary 
katastrofy pod Smoleńskiem 

11.12. – Środa 
6.30 † ks. Jarosław Żuchowski  
18.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(11) 
18.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(11) 
18.00  W intencjach czcicieli MBNP 

12.12. – Czwartek  
6.30 † Zofia i Andrzej Kwiecińscy 
18.00 † Łucja, Aleksander, Jadwiga i Alojzy 
18.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(12) 
18.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(12) 
18.00 † Tadeusz Zieliński 9 rocznica śmierci 

13.12. Piątek – św. Łucji, wspomnienie 
6.30 † Eugenia Korocińska 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Katarzyna i Andrzej Krupa 
18.00 † Tadeusz Kiliszek 6 rocznica śmierci – intencja od zony i dzieci 
18.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(13) 
18.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(13) 

14.12. – Sobota – św. Janaod Krzyża, wspomnienie 
6.30 † Zofia Hermanowicz 30 dzień po pogrzebie 
9.00 III FZŚ 
18.00 † Longin Konicki 30 dzień po pogrzebie 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Maryi, zdrowie i 
potrzebne łaski dla Jakuba i Nataniela  

18.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(14) 
18.00  † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(14) 

15.12. – III Niedziela Adwentu 
7.30 W intencji parafian 
7.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Agnieszki i 

Mariusza w 3 miesiące po ślubie 
9.30 † Roman Zając w rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 
9.30 † Eugeniusz Hinz w rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 
11.00 † Józef Rudnicki 4 rocznica śmierci i dziadkowie z obojga stron 
11.00 † Janina Kudełka 3 rocznica śmierci  i zmarli z rodziny Kudełka i Śledź 
12.30 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(15) 
12.30 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(15) 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Rafała 

Rybickiego z okazji 21-szej rocznicy urodzin 


