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Strój weselny 
Jest czcigodną tradycją, że wybierając się na niedzielną Mszę Świętą 

odświętnie się ubierają. Czasem mówią o swoim stroju: „To na niedzielę do 

kościoła”. Piękne to świadectwo o zrozumieniu wyjątkowości tego dnia i 

wyjątkowości zgromadzenia, w którym mają uczestniczyć. Również zakrystianin 

na niedzielę przygotowuje kapłanowi „ten lepszy ornat”. Istnieje też zwyczaj 

zakładania stroju specjalnie przygotowanego na wyjątkowe uroczystości. To strój 

dziecka pierwszokomunijnego, ślubny strój młodej pary albo czasem strój żałobny. 

Dobrze, że strój podkreśla przeżywanie uroczystości religijnych. Niedobrze jednak 

dzieje się wtedy, gdy właśnie on staje się niemal głównym akcentem owych 

uroczystości, a potrafi to uczynić nawet u tych, którzy deklarowali zachować 

dystans wobec jego wymyślnych form. Wtedy przestaje już być świętowana 

uroczystość, a ukradkiem swoje świętowanie zaczynają próżność i pycha.  

Obecnie nietrudno jest zauważyć, że niektórzy nie dzielą już stroju na codzienny i 

niedzielny. Być może w tygodniu noszą się tak, że w niedzielę do stroju nic dodać, 

nic ująć. Byle brak różnicy w stroju nie wyrażał zacierania się różnicy między 

dniem powszednim a dniem Pańskim. Inni świętują w stroju powszednim, bo z 

niedostatku nie stać ich na osobne odzienie. Byle ze wszystkimi świętowali i nie 

tłumaczyli się: „Nie mieliśmy w czym pójść”. 

Przypowieść przytoczona dziś przez Chrystusa jest upomnieniem się o 

strój weselny u uczestników uczty. Dobrze wiemy, że wartość tego stroju nie leży 

w gatunku materiału, w pomysłowości kroju czy cenie. Tym zajmują się rewie 

mody i reklamy. Strój, o który upomina się Chrystus ma być wyrazem prawdy o 

wnętrzu człowieka. Sami potrafimy rozpoznawać fałszywy obraz ładnego stroju, 

jeśli założy go ktoś o niedobrym sercu. Wiemy, że w końcu piękno stroju pochodzi 

z wewnętrznego piękna człowieka. Człowiek swoją osobowością przyozdabia 

strój, bo prawdziwą szatę weselną nosi w swoim sercu. Od posiadania tej 

wewnętrznej szaty weselnej nikt nie może się wymówić. Każdy kto jej posiadania 

zaniedba, usłyszy pytanie Pana: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju 

weselnego?”.     (dokończenie na ostatniej stronie) 
 

Intencje Mszy św 

13.10. – Poniedziałek – wspomnienie bł. Honorata Kozmińskiego, prezbitera 

7.00 Śp. Tadeusz Wysocki – Msza św. gregoriańska(13) 

18.00 Śp. Andrzej Słowiński 1 rocznica śmierci i zmarli rodzice: Stanisław i Irena Słowińscy, Elżbieta Słowińska 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Anny i Krzysztofa z okazji 7 rocznicy 

ślubu 

19.30 Nabożeństwo Fatimskie 

14.10. – Wtorek 

7.00 Śp. Jerzy Jagielski 30 dzień po pogrzebie 

18.00 Śp.  Tadeusz Wysocki – Msza św. gregoriańska(14) 

18.00 Śp. Irena Monart, Julia Monart 

15.10. – Środa   - wspomnienie św. Teresy z Avila, dziewicy i doktora Kościoła 

7.00 Śp.  Tadeusz Wysocki – Msza św. gregoriańska(15) 

7.00 Śp. Agnieszka Galińska 7 rocznica śmierci, Jan Galiński – z okazji urodzin 

18.00 
Msza św. dziękczynno – błagalna o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, zdrowie dla Salwiny Bakierskiej 

z okazji 80 – tej rocznicy urodzin 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla s. Jadwigi Kayser z okazji 

imienin 

18.00 W intencjach czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

16.10. – Czwartek – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej 

7.00 Śp. Tadeusz Wysocki – Msza św. gregoriańska(16) 

7.00 Śp. Krystyna Frank 30 dzień po pogrzebie 

7.00 Śp. Mirosław Świderski 1 rocznica śmierci 

18.00 Śp. Zenon Głogowski z okazji urodzin, Leokadia i Cyprian 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne dary, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla Heleny i Tadeusza z okazji 37 

rocznicy ślubu oraz dla dzieci i wnuków 

17.10. – Piątek  - wspomnienie św. Ignacego, biskupa i męczennika 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne dary, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla ks. Proboszcza w dniu imienin – intencja 

od III FZŚ 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne dary, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla ks. Proboszcza w dniu imienin – intencja 

od s. Aliny 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne dary, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla ks. Proboszcza w dniu imienin – intencja 

od s. Walerii 

18.00 Śp.  Tadeusz Wysocki – Msza św. gregoriańska(17) 

18.00 Śp. Wiktor Korczyc i córka Elżbieta 

18.10. – Sobota – święto św. Łukasza Ewangelisty 

7.00 Śp. Michał Kudelski 13 rocznica śmierci 

7.00 Śp. Henryk Wójcik 5 rocznica śmierci 

9.00 III FZŚ 

18.00 Śp. Tadeusz Wysocki – Msza św. gregoriańska(18) 

18.00 Śp. Edward i Aniela Klonowscy 

18.00 Śp. Józefa(k) Szpala 1 rocznica śmierci 

19.10 – XXIX Niedziela zwykła 

7.30 Śp. Stanisław Owczarczyk 

7.30 Śp. Tadeusz Wysocki – Msza św. gregoriańska(19) 

9.30 Śp. Urszula Litwin – intencja od koleżanek 

9.30 Śp. Teresa Cielątkowata – z okazji urodzin i imienin 

11.00 Śp. Janina, Edward, Wiesław Baniak, Urszula, Józef Gołaj, Teresa Kwiecień, Ziemowit Gagół 

11.00 Śp. Maciej Grzona 

12.30 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne dary, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla Marii i Piotra Grzyb z okazji 25 

rocznicy ślubu  

12.30 W intencji Parafian 

18.00 Śp. Józefa(f) Pietrzak 6 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 



Ogłoszenia duszpasterskie 

1. Przez cały październik z Maryją trwamy na modlitwie różańcowej, którą odmawiamy 

codziennie o godz. 1730. Dzieci na różaniec zapraszamy trzy razy w tygodniu: we wtorek, środę 

i czwartek na godz. 1630. 

2. Dziś w całym polskim Kościele obchodzimy kolejny Dzień Papieski. Ofiary zbierane dziś do 

puszek po każdej Mszy św. przeznaczymy na fundusz stypendialny dla dzieci i młodzieży z 

ubogich rodzin w ramach Dzieła Nowego Tysiąclecia. 

3. W najbliższy poniedziałek zapraszamy wszystkich na ostatnie w tym roku Nabożeństwo 

Fatimskie. Początek nabożeństwa o godz. 1930 w katedrze.  

4. We wtorek, 14 października, naszą pamięcią obejmijmy wszystkich nauczycieli i 

wychowawców, którzy obchodzą swoje święto. Wspierajmy ich naszą życzliwością i naszą 

modlitwą. 

5. W najbliższy piątek przypada w Kościele wspomnienie liturgiczne św. Ignacego 

Antiocheńskiego, który jest patronem naszego ks. Proboszcza. W tym dniu prosimy wszystkich 

o gorącą modlitwę w intencji dostojnego solenizanta. 

6. W sobotę o godz. 900 zapraszamy Wspólnotę oraz wszystkich sympatyków duchowości 

franciszkańskiej na spotkanie III FZŚ. 

7. W tym dniu także będziemy obchodzić święto św. Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to 

dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Gorącą modlitwą w tym dniu obejmijmy 

wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie. 

8. Informujemy, że możemy już zabierać koperty z kartkami na wypominki i Mszę św. zbiorową w 

intencji naszych zmarłych, które znajdują się przy biuletynach. Wypełnione kartki można 

składać na tacę, w zakrystii lub w kancelarii. 

9. Pragniemy wszystkich zaprosić w niedzielę tj. 26.10. br. o godz. 1800 na Mszę św., która 

rozpocznie w naszej parafii Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO). To propozycja dla 

wszystkich którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem oraz bardziej Go odkryć w swoim 

życiu. To także szczególne rekolekcje dla tych którzy gdzieś zagubili duchowy sens swojego 

życia i pragną go na nowo odnaleźć. To również propozycja dla osób poszukujących wspólnoty 

ludzi uwielbiających Boga przez śpiew i modlitwę. Wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału 

w tych rekolekcjach. 

10. W każdą środę zapraszamy na nowennę i na Mszę św. we wszystkich intencjach czcicieli Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. Zachęcamy do składania intencji zarówno dziękczynnych, jak i 

błagalnych. 

11.  Zachęcamy wszystkich do nabywania tygodnika „Gość Niedzielny”. 

12.  Prosimy o zabieranie ze sobą biuletynu.  

13. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia liturgiczne:  

 w poniedziałek – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera; 

 w środę – św. Teresy od Jezusa, zakonnicy, doktora Kościoła, która zreformowała zakon 

karmelitański, była wielką mistyczką; 

 w czwartek- św. Jadwigi Śląskiej, żony księcia Henryka Brodatego, zasłynęła z pobożności i 

czynów miłosierdzia; 

 w piątek – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, Ojca Kościoła, był uczniem 

św. Jana Ewangelisty i następcą św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii. 

Wewnętrzny strój weselny to troska o czystość sumienia. Tyle w nas stroju 

weselnego, ile rachunku sumienia, szczerego żalu za grzechy, opierania się 

pokusom, zmagania się o trwanie w miłości Boga i bliźnich. Troska o ten strój 

jest wielkim czuwaniem, modlitwą i moralnym wysiłkiem. Takich braków nie 

zastąpi ani nie przykryje najwspanialsza nawet kreacja. Zatroskani o 

wierzchnie szaty, zapatrzeni w nowoczesny wystrój mieszkań, urzędów, 

sklepów i ulic, tak łatwo możemy zapomnieć o potrzebie stroju weselnego dla 

swojej duszy. Popatrzmy na ubogi strój św. Franciszka, na proste zakonne 

habity, na płaszcze kobiet, którymi codziennie wycierają one kościelne ławki. 

Zobaczmy przepocone robocze ubrania mężczyzn. Niejednokrotnie kryje się 

pod nimi wspaniały strój duszy. Dzisiaj Chrystus pyta o wystrój mojego i 

Twojego wnętrza. Uważnie i odważnie spójrzmy w siebie i dokładnie 

sprawdźmy, czy posiadamy strój weselny? Zobaczmy, w jakim jest stanie. 

Czeka nas przecież udział w wiecznej uczcie zbawienia, którą Pan 

przygotował dla wszystkich ludów na swej górze świętej. 

  Niech naszej codzienności i wszystkim jej zmaganiom nie zabraknie 

zmagania najważniejszego: o wewnętrzny stan łaski, byśmy w szczęśliwej 

wieczności mogli wołać: „Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia”. 
 

NUMERY TELEFONÓW: 

 

Ks. Ignacy Najmowicz – proboszcz 55/2796006 Ks. Piotr Wolnikowski – wikariusz 

796991233 Ks. Przemysław Demski – wikariusz 512774377 

Msze św. 
Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00.

 Dni powszednie: 7.00, 18.00. 
Adoracja i okazja do spowiedzi świętej w czawartek godz. 1700. 

Spowedź święta na pół godziny przed Mszą św. wieczorną 

 i 15 minut przed Mszą św. poranną. 

 

 

 

 

Kancelaria Parafialna: 

 

Wtorek w godz. 10.00 – 12.00 

Czwartek w godz. 15.00 -17.00 

Piątek w godz. 15.00 – 17.00 

 
USŁUGI KSEROGRAFICZNE, 

OPRAWA PRAC DYPLOMOWYCH, PISANIE TEKSTÓW, ITP. 

Kwidzyn, ul. Grudziądzka 14a, tel. 55/2611386, kom. 509351969 
 

Parafia św. Jana Ewangelisty 
ul. Targowa 7 

82 – 500  Kwidzyn 
nr tel. 55 – 279 60 06 

www.katedrakwidzyn.pl 
e-mail: kancelaria@katedrakwidzyn.pl 

 


