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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 350(2020)| II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM | J, 1, 1-18 

Św. Paweł dziś 
przypomina, że każdy 
z nas ma swoje miejsce 
w odwiecznym planie 
Boga. Nasze ziemskie 
życie, niezależnie od 
ilości lat spędzonych 
wśród najbliższych, 
będzie miało znaczenie 
na całą wieczność. 
Dlatego każda chwila 
jest ważna. 
Uświadamia nam to 
Jezus, dzięki któremu 

staliśmy się dziećmi Bożymi. „Jeśli Syn Boży w swą ziemską podróż mógł 
zabrać jedynie Miłość Ojca, znaczy to, że i my w podróż powrotną nie 
wyniesiemy stąd nic oprócz naszych słów, czynów miłości. Więcej są w stanie 
dokonać ci, którzy ufają nie tylko swoim siłom, ale mocy Miłości Bożej” (ks. 
Marcin Kowalski). 
Ten sam Chrystus, który narodził się jako człowiek w Betlejem, to ten sam 
Bóg, który jest racją i zasadą istnienia świata, który wydobył go z chaosu i 
niebytu. Ten sam Chrystus, który narodził się jako człowiek w Betlejem, 
narodzi się także dziś w każdym z nas w czasie tej Mszy Świętej. Kiedy 
przyjmiemy Go w Komunii Świętej, to w naszych sercach naprawdę wypełni 
się cud Bożego Narodzenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Odwieczne Słowo 

Liturgia dzisiejszej niedzieli pozwala nam wysłuchać jeszcze raz 
uroczystej Ewangelii z dnia Narodzenia Pańskiego. Słyszymy dobrze znany 
fragment Prologu z Ewangelii według św. Jana, w którym przez Słowo 
Wcielone Bóg odkrywa prawdę o sobie. Św. Augustyn wypowiadając się o 
janowym Prologu mawiał, że: „powinien on być wpisany złotymi literami i 
umieszczony w kościołach na poczesnym miejscu”, takie jest bowiem jego 
bogactwo i znaczenie dla wiary chrześcijańskiej. 

Kolejny raz wybrzmiewają więc naszych uszach i sercu słowa: „Słowo 
stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Uświadamiamy sobie, że Bóg 
chciał być blisko człowieka, blisko każdego z nas, i dlatego przyszedł na 
ziemię. Jego przyjście wiąże się z konkretnymi darami, jak pokój, dobra 
nowina i życie dla wszystkich – nie tylko dla bogatych, ale i biednych, nie 
tylko dla mądrych i błyskotliwych, ale ludzi prostych. Pragnie obdarować 
wszystkich, bo jesteśmy braćmi tego samego Boga Ojca. Jezus przyjął ludzką 
naturę, z wyjątkiem grzechu. „Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po 
łasce”. Radość z faktu, że „Dziecię nam się narodziło” jest związana z 
pewnością, że Bóg przyszedł na ziemię z miłości do nas. Chciał podzielić się 
tym, co ma największego. Od tego momentu zaczęła się nowa era życia na 
ziemi. Nawet w kalendarzu, niezależnie od wyznawanych przekonań, ludzie 
od tej szczególnej daty liczą aktualnie czas. 

Odwieczne Słowo Miłości jest dla nas prawdziwym źródłem nadziei. 
Uświadamia nam, że na historię każdego indywidualnego człowieka, jak i 
całej ludzkości trzeba spojrzeć w kluczu „pełni czasu”. Okazuje się bowiem, 
że przyjście na świat Słowa Wcielonego jest zasadnicze tak dla poznania Boga, 
jak i dla człowieka zrozumienia samego siebie. Chrystus jest bowiem 
ostateczną odpowiedzią na najgłębsze pytania moralne i religijne człowieka – 
jak nauczał św. Jan Paweł II. Gdy bowiem u początku wszystkich innych 
religii stoi ludzkie poszukiwanie Boga, to w chrześcijaństwie początkiem jest 
Wcielenie Słowa, a więc inicjatywa Boga, który sam przychodzi, by mówić o 
sobie człowiekowi i wskazywać mu drogę dojścia do siebie oraz człowieka ku 
sobie prowadzić (por. TMA 6). 

dokończenie na ostatniej stronie… 



 
INTENCJE MSZALNE 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. W poniedziałek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, 
w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn 
Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia 
w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym 
polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze 
litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M 
+ B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako 
prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem 
benedicat”. Msze św. w naszej katedrze będą sprawowane według 
porządku niedzielnego. Tego dnia ulicami naszego miasta przejdzie 
ponownie Orszak Trzech Króli. zachęcamy do wzięcia w nim udziału. 

2. Także tego dnia na godz. 15.00 do domu parafialnego zapraszamy 
Wspólnotę Żywego Różańca na spotkanie opłatkowe i wymianę tajemnic. 

3. W najbliższy wtorek o godz. 9.00 do katedry zapraszamy wspólnotę i 
sympatyków duchowości franciszkańskiej na spotkanie III FZŚ.  

4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które 
kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. 

5. Także ofiary zbierane na tacę za tydzień przeznaczamy na fundusz 
remontowy. 

6. Rozpoczęliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii.  
Prosimy, aby na tzw. kolędę przygotować krzyż, świece i wodę święconą. 
Prosimy by w miarę możliwości na kolędzie była obecna cała rodzina. W 
tym tygodniu pragniemy odwiedzić parafian zamieszkałych: 
- we wtorek – ul. Wiślana, Gdańska, Ślepa, Katedralna, Zamkowa Góra, 
Magazynowa, Zbożowa i Pl. Plebiscytowy – od godz. 16.00; 
- w środę – ul. Łąkowa – od godz. 16.00; 
- w czwartek – Mareza: ul. Grabowska, Sielska, Krótka, Nadrzeczna, 
Jesionowa - od godz. 16.00; 
- w piątek – Mareza: ul. Ogrodowa, Osiedlowa, Korzeniewska, Kwiatowa 
– od godz. 16.00; 
- w sobotę – Mareza: ul. Długa i Polna (kolęda rozpocznie się do godz. 
10.00). 
 

W tym tygodniu pożegnaliśmy: 

† Kazimierz Paliński, l. 65; 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… 

 

05.01. – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
7.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Arkadiusza i wnuczki Scarlett 
7.30 † Wacław i Zofia Waga, Łucja i Henryk Lewiccy 
9.30 † Leonard Arest w rocznicę śmierci 
9.30 † Jadwiga Łapkiewicz 1 rocznica śmierci, Jan Łapkiewicz w dniu urodzin 
11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski wnuka Wojtusia 

Buczyńskiego z okazji narodzenia – intencja od dziadków i pradziadków 
11.00 † Zuzanna i Bronisław Tomkowscy, Łucja i Tadeusz Rychlik 
12.30 † Danuta Lipiak 2 rocznica śmierci 
12.30 † Halina Jabłońska 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Maryi i potrzebne łaski dla rodzin Seremak i 

Ślesickich 
06.01. – Poniedziałek - Uroczystość Objawienia Pańskiego 

7.30 W intencji parafian 
7.30 † Lucyna Mróz, Bolesław Mróz, Stanisława(f) Gąsiorowska, Władysława(f) Buśka 

9.30 † Genowefa Winiarczyk 15 rocznica śmierci, Bolesław i rodzice z obojga stron, Julian i 
Zygmunt 

9.30 Beata Kowalska z okazji urodzin – intencja od mamy, syna i córki 
11.00 † Mieczysław Piórkowski 5 rocznica śmierci 
11.00 † Gizela Szwarc 3 rocznica śmierci 
12.30 † Zofia Kuryłowicz i zmarli z rodziny Kuryłowicz 
12.30 † Dominik i Stefania Chodakowscy, Jan Stec i Stanisława(f) Krzyżanowska 
18.00 † Lucyna Kacprzyk 30 dzień po pogrzebie 

07.01. – Wtorek  
7.00 † Zofia Jarocka 
7.00 † Irena Kot 30 dzień po pogrzebie 
9.00 III FZŚ 
18.00 † Wiesław, Stanisława(f) i Eugeniusz Pajewscy 

08.01. – Środa  
7.00 † Helena Rączka 30 dzień po pogrzebie 

7.00 
† Aleksander Ryduchowski 11 rocznica śmierci, Anastazja Ryduchowska, Kazimierz 
Komorowski 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 
09.01. – Czwartek  

7.00 † Stanisława(f) i Stanisław Podkościelni 
18.00 † Józef Łukasiak 

10.01. Piątek  
7.00 † Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy pod 

Smoleńskiem 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla poczętego dziecka i jego 

rodziców Aleksandry i Przemysława 
11.01. – Sobota 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Gabrieli i Wojciecha w 3 miesiące 
po ślubie 

18.00  † zmarli z rodziny Maciejewskich 
12.01. – Niedziela Chrztu Pańskiego 

7.30 W intencji parafian 
7.30 † Rodzice Agnieszka i Władysław Bielak, dziadkowie z obojga stron oraz zmarłe rodzeństwo 
9.30 † Kazimierz Glinka 1 rocznica śmierci 
9.30 † Włodzimierz Bryksa 9 rocznica śmierci, zmarli rodzice, siostra Krystyna 
11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Zofii Skorupskiej z okazji 2-giej 

rocznicy urodzin 
11.00 † Mariola Wielgusiak 4 rocznica śmierci 
12.30 † Zofia Pietras 1 rocznica śmierci, Henryk Pietras z okazji urodzin i imienin 
12.30 † Weronika Bożena Piotrowska 4 rocznica śmierci, Marianna Piotrowska 31 rocznica 

śmierci 
18.00 † Jacek Kobylarz 5 rocznica śmierci i rodzice z oboga stron 


