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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 – 17.55 

KANCELARIA PARAFIALNA 
  

Środa w godz. 16.00 – 17.45 
 

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 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

  

          
    D o k o ń c z e n i e  a r t y k u ł u  n a  o s t a t n i e j  s t r o n i e  

XXXII Niedziela Zwykła                              

1 Krl 17,10-16   Hbr 9,24-28   Mk 12,38-44 

Biuletyn Parafialny                            

07 listopada 2021 r. | Nr 421/2021 | 

Z wewnętrznego bogactwa 
wypływają, jak w przypadku 
ubogiej wdowy, starania o 
chwałę Bożą. Chodzi o 
świątynię i parafię, potrzeby 
diecezji i Kościoła 
powszechnego. Dobra te 
wymagają jednak ciągłej troski. 
Możemy włączyć się w te dzieła 

przez udział w konkretnych pracach (sprzątanie kościoła, porządkowanie 
cmentarza), jak i ofiary składane na tacę, a przeznaczone na różne potrzeby, 
zarówno świątyni (opłaty bieżące za prąd, sprzątnie, konserwacja), sal dla grup 
duszpasterskich, jak i diecezji (zbiórki żywnościowe czy inne akcje „Caritas”, 
ofiary na seminarium duchowne, cele misyjne). Dbałość o potrzeby parafii 
odnosi się również do troski o diecezję i cały Kościół. W ten sposób 
wspieramy nie tylko inicjatywy proboszcza, ale również przedsięwzięcia 
biskupa diecezjalnego czy samego ojca świętego, pomagamy budować 
kościoły, szpitale, szkoły w krajach misyjnych. Zawsze najważniejszy jest dar 
serca, autentyczna opieka duchowa i materialna dla potrzebujących rodzin, a 
nie danina wynikająca z przymusu czy ponaglania. Taka postawa prowadzi do 
bogactwa duchowego i przyczynia się do zdobywania świętości. 
 
Autor: ks. Leszek Smoliński/www.wiara.pl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Ku bogactwu ducha 

Jezus, który naucza z mocą, krytykuje postępowanie uczonych w Piśmie. 
Zarzuca im, że działają na pokaz: chcą wyróżniać się przez swój strój, są 
spragnieni uznania i honorów, ich zarozumiałości towarzyszy chciwość i 
obłuda. Nie tylko objadają ubogie wdowy, ale również – powierzchownie i 
fałszywie pobożni – modlą się na pokaz. Przeciwieństwem zachowania 
uczonych w Piśmie staje się „uboga wdowa”, która stanowi wzór oddania i 
zaufania Bożej Opatrzności. To ona wykazuje się prawdziwą pobożnością i 
ofiarnością. Widzi to Jezus, który siedzi naprzeciw ostatniej, tzn. trzynastej 
skarbony na dziedzińcu, do której wrzucano dobrowolne ofiary na ofiary 
całopalne. Tak więc kobieta, która wrzuciła do skarbony „wdowi grosz”, 
przeznaczyła wszystkie swoje pieniądze na kult i chwałę Bożą. Hojności 
zasiewu zależy od otwartości serca, a ta z kolei przyczynia się do obfitość 
zbiorów. I nie chodzi tu o wielkość inwestycji, ale o postawę człowieka, by nie 
dawać minimalistycznie i na pokaz, i tylko z tego, co nam zbywa. W swoim 
całkowitym zaufaniu ewangeliczna wdowa jest podobna do Jezusa. Na tym 
polega prawdziwa pobożność i wiara chrześcijańska. Jak zauważa kard. Karol 
Wojtyła, „Środki ubogie mają to do siebie, że są w pewien sposób najbogatsze, 
gdyż głównym środkiem ubogich jest ludzkie serce. Tylko trzeba do niego 
trafić. Bez tego środka wszystkie bogate środki są ubogie. Przestają działać”. 
Słowo Boże wiedzie nas drogą do odkrycia duchowego bogactwa i umacniania 
go w swoim życiu. Podstawą rozwoju duchowego bogactwa jest żywy kontakt 
z Trójjedynym Bogiem i realizacja wskazań Kościoła. Na tej drodze pomocą 
mogą stać się dla nas pouczenia świętych. Św. Ignacy Loyola w słynnych 
„Ćwiczeniach Duchowych” zwraca uwagę, by żyć i postępować „na większą 
chwałę Bożą”. Jego inna zasada brzmi „więcej” i pomaga dojrzewać duchowo, 
by przechodzić od „muszę” do „chcę”, od tego, co „dobre”, do tego, co 
„lepsze”; od tego, co „poprawne”, do tego, co „święte”. 



 

INTENCJE PARAFIALNE 

 

Ogłoszenia Parafialne 
1. Dziś w naszej parafii gościmy ks. dra Marcina Pinkiewicza, ojca duchownego w 

Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu, który wygłosi do nas Słowo Boże, a 
po Mszy św. będzie rozprowadzał kalendarze seminaryjne za dowolną ofiarę. 

2. Przez cały listopad o godz. 17.30 zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową w 
intencji zmarłych, których poleciliśmy w tegorocznych wypominkach, a o godz. 
18.00 zapraszamy na Mszę Świętą zbiorową w intencji tych zmarłych.  

3. Od 1-go do 30 listopada włącznie możemy codziennie zyskać odpust zupełny za 
pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także 
spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, 
przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, 
wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować 
wyłącznie za zmarłych. 

4. W czwartek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto Niepodległości – 
103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby podziękować Bogu za 
odzyskaną wolność i niepodległość i prosić o dobre jej wykorzystanie, zapraszamy 
na uroczystą Mszę Świętą o godz. 12.00.  

5. Przy biuletynach zostały wyłożone koperty z kartkami na wypominki i Mszę św. 
zbiorową za zmarłych, w intencji których modlimy się przez cały listopad. 
Wypełnione kartki możemy składać na tacę, w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

6. Informacje Caritas: 
a) Od wtorku 09 listopada przez okres jesienno-zimowy parafialny Caritas 

wznawia serwowanie śniadań dla osób bezdomnych oraz wymagających 
wsparcia żywieniowego. Nie są wymagane zapisy tylko obecność w każdy 
wtorek od godz. 10.00 – 12.00; 

b) Od 08 listopada do 06 grudnia będą trwały zapisy na kolację wigilijną i paczki 
świąteczne dla najuboższych, bezdomnych i samotnych osób z naszej parafii. 
Bliższe informacje przy zapisach w każdy poniedziałek i wtorek w siedzibie 
Caritas przy ul. Targowej 7 od godz. 10.00-12.00. 

7. W każdą środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Zachęcamy do składania próśb i podziękowań do Matki Bożej.  
 

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
† Marek Paluszek, l. 55; 
† Anna Bojanowska, l. 83; 
† Stanisław Piłat, l. 81; 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 
 

08.11. – Poniedziałek 
7.00 † Grzegorz Jaremko – Msza św. gregoriańska(8) 
7.00 † Radosław Targosz 30 dzień po pogrzebie 

7.00 † Czesław Szmiendowski z okazji urodzin i zmarli z rodziny Szmiendowskich, Zimnoch, 
Komorowskich, Ronkiewiczów i Rudnickich 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Mateusza i Marceliny w 3 miesiące po 
ślubie 

18.00 † Katarzyna Dyszkowska – intencja od siostry Wery 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

09.11. – Wtorek – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
7.00 † Grzegorz Jaremko – Msza św. gregoriańska(9) 
7.00 † Franciszka(f), Stefan, Romuald, Marianna, Kazimierz, Paweł Górscy 
18.00 † Klara Zbrowska 19 rocznica śmierci 
18.00 † Tadeusz Kowalewski 15 rocznica śmierci, dziadkowie: Jan i Sabina 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

10.11. – Środa – św. Leona Wielkiego, wspomnienie 
7.00 † Grzegorz Jaremko – Msza św. gregoriańska(10) 
7.00 † Leokadia Różyńska – intencja od siostry Genowefy z rodziną 
18.00 † Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy pod Smoleńskiem 
18.00 W intencjach czcicieli MBNP 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

11.11. – Czwartek – Św. Marcina z Tours, Wspomnienie 
7.00 † Jan Bik – intencja od brata Józefa z rodziną 
7.00 † Grzegorz Jaremko – Msza św. gregoriańska(11) 
12.00 Msza św. w intencji Ojczyzny 
18.00 † Feliksa(f) Mazur 36 rocznica śmierci 
18.00 † Jadwiga Zaremba 5 rocznica śmierci, Feliks Zaremba 36 rocznica śmierci 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

12.11. – Piątek – Bł. Jozafata, wspomnienie 
7.00 † Witold w dniu imienin, Joanna, Stanisław, Janina, Edmund 
7.00 † Grzegorz Jaremko – Msza św. gregoriańska(12) 
18.00 † Agata Wiśniewska 
18.00 † Marta Dulmer i zmarli z rodziny Tomaczkowskich 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

13.11. – Sobota – św. Izaaka, Benedykta, Jana, Mateusza, Krystyna, Wspomnienie 
7.00 † Ryszard Kendziorski 30 dzień po pogrzebie i Regina Noga-Kendziorska 1 rocznica śmierci 
7.00 † Grzegorz Jaremko – Msza św. gregoriańska(13) 
18.00 † Rodzice: Józefa(f) i Ryszard Botwicz 
18.00 † Rozalia Rodzach 2 rocznica śmierci, Józef Rodzach 15 rocznica śmierci i zmarli z rodziny  
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

14.11. – XXXIII Niedziela Zwykła 
7.30 † Grzegorz Jaremko – Msza św. gregoriańska(13) 
7.30 † Janina Dziedzińska, rodzice z obojga stron 
9.30 † Zofia, Teofil, Barbara Kopycińscy, Zofia Bogacka, Krystyna, Stanisław Łompieś 

9.30 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Danuty Śliwińskiej z okazji 60-lecia 
urodzin 

11.00 † Anna Zimnicka 1 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Zimnickich i Szysznia 
11.00 † Leszek Musiński 27 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 
12.30 † Alfons Kwidzyński 1 rocznica śmierci 

12.30 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Dorotei i Andrzej Mierzwa w 3 miesiące 
po ślubie 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 


