
Nawet wówczas, gdy się Go 
zaprę, gdy powiem Mu „nie”, jak 
ów drugi syn, mogę do Niego 
powrócić. Mimo grzechu mogę 
zacząć od nowa. Podjąć się tego, 
co wcześniej się nie udało, 
pragnąć naprawić to, czym Go 
zraniłam. Muszę jednak 
odważnie spojrzeć w swoje serce, 
uznać swoje słabości i oddać Mu 

to, co nędzne i grzeszne. I zacząć po raz kolejny, gorliwiej i świadomiej żyć 
tym, czego mnie naucza, czego ode mnie pragnie. Bo tylko w ten sposób 
wypełnię Jego wolę. 
A jaka jest moja wiara? Jaka jest moja postawa wobec prawd głoszonych 
przez Kościół? Jeśli sumienie wyrzuca mi braki w tym względzie, mogę 
skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. „A jeśli bezbożny odstąpi od 
bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i 
sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu”. Każdy może zobaczyć 
swój błąd i ma szansę go naprawić. Tym Bóg, który jest miłością, różni się 
od trenera czy właściciela klubu. Choć cierpi z powodu naszych grzechów, 
zawsze jest gotowy, aby pochylić się nad człowiekiem pragnącym prawdy, 
dobra i miłości, pragnącym Jego samego. 

________________________________________________________________________ 
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 
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 
Środa w godz. 16.00 – 18.00 
Piątek w godz. 15.00 – 17.00 
 

 
GRAWERNIA  

KWIDZYN 
ul. Grudziądzka 1A 

tel. kom. 509 470 030 
 

  Biuletyn  
parafialny 
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Reguły życia 

Pewnego dnia do klubu sportowego przyszedł młody człowiek. Chciał się 
zapisać do sekcji siatkówki. Miał doskonałe warunki fizyczne, niezłą 
technikę. Wyniki badań lekarskich wypadły bez zarzutu. Po rozmowie z 
trenerem został przyjęty do drużyny. Jednak po kilku meczach doszedł do 
wniosku, że zamiast odbijać piłkę przy odbiorze zagrywki, łatwiej mu 
będzie ją łapać i odrzucać do kolegów z drużyny. Tak też robił. Niestety, w 
takiej sytuacji sędzia zawodów przyznał punkt przeciwnikom. Mimo to 
nasz bohater wciąż łapał piłkę i krytykował sędziów. Mówił, że naruszają 
jego prawa, ograniczają jego inwencję. W ten sposób występują przeciwko 
podstawowemu prawu, jakim jest jego wolność. Mimo swojego zapału 
szybko został wyrzucony z drużyny. A raczej sam się z niej wyrzucił, 
ponieważ nie stosował się do reguł siatkówki. Nie uprawiał bowiem 
siatkówki, ale dyscyplinę trochę do niej podobną. 
Postarajmy się przenieść powyższy przykład na grunt wiary. Ktoś, kto 
odrzuca naukę Kościoła, sam wyrzuca się poza jego ramy! Tworzy sobie 
własną teologię, wierzy w wymyślonego przez siebie boga, trochę tylko 
podobnego do Boga, który objawia się człowiekowi na kartach Pisma 
Świętego. Taki człowiek przypomina pierwszego syna z dzisiejszej Ewangelii. 
Mówi do Boga „tak”, ale swoimi czynami przeczy wypowiedzianym słowom. 
W życiu często szafujemy obietnicami bez pokrycia i ostentacyjnie 
przyznajemy się do Jezusa. Nazywamy siebie wierzącymi, kiedy jest to dla 
nas wygodne i może przynieść nam konkretną korzyść. Kiedy zaś 
przychodzi dać temu świadectwo swoimi wyborami, życiem, konkretną 
postawą w pracy, czy na ulicy, głosowaniem nad ustawą czy też przeciw, 
podpisaniem się pod protestem, publicznym wyznaniem wiary w sytuacji 
dla nas niewygodnej, nie jest to już takie pewne. To postawa pierwszego z 
synów, dla którego nie ma miejsca w królestwie niebieskim. Dlaczego? Bo 
mimo deklarowanej wiary, tak naprawdę nie wypełnił woli ojca. 
Jeśli chcę mieć udział w Królestwie, przygotowanym mi od założenia świata, 
muszę żyć na co dzień wiarą, a nie jedynie jej deklaracjami. Pomimo 
upadków i słabości Jezus nie przekreśla mnie. 

/dokończenia na ostatniej stronie/ 

Parafia	św.	Jana	Ewangelisty	
ul.	Targowa	7	

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

www.katedrakwidzyn.pl	
e-mail:	katedrakwidzyn@gmail.com	

	



INTENCJE MSZALNE 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą października – miesiąca 
różańcowej modlitwy. W tym miesiącu codziennie będziemy spotykać się 
przed wieczorną Eucharystią na nabożeństwach różańcowych o godz. 
17.30. Natomiast różaniec dla dzieci będzie odmawiany w poniedziałki, 
środy i piątki o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy. 

2. W najbliższą środę na Mszy św. o godz. 18.00, we wspomnienie św. 
Franciszka będziemy Panu Bogu dziękować za 70-lecie istnienia w naszej 
parafii wspólnoty III FZŚ. Zapraszamy w tym dniu na wspólne 
dziękczynienie wszystkich sympatyków duchowości franciszkańskiej. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pią ̨tek i sobota miesia ̨ca. W 
czwartek, tradycyjne zapraszamy na adoracje o godz. 17.00, a potem na 
Msze św., w której będziemy się modlić o powołania z naszej wspólnoty 
parafialnej. W piątek zapraszamy na spowiedź dzieci o godz. 16.30 i 
dorosłych o godz. 17.30 oraz na Msze ̨ św. o godz. 18.00. Księża w tym dniu 
swoich chorych odwiedza ̨ w następującym porządku: ks. Krzysztof, ks. 
Piotr, ks. Przemysław i ks. Marek w piątek od godz. 8.30. Sobotę ̨ 
tradycyjnie zapraszamy na naboz ̇eństwo ku czci Niepokalanego Serca 
Maryi. Początek naboz ̇eństwa wyjątkowo o godz. 8.00 w katedrze. 

4. W dniu 08 października(niedziela) o godz. 15.30 nasz parafialny Caritas z 
okazji Dnia Seniora zaprasza wszystkich seniorów z naszej parafii na 
okolicznościowe spotkanie z poczęstunkiem i niespodzianką. 

5. A tydzień w naszej parafii będziemy przeżywać kolejny Dzień Papieski. Tego 
dnia zbierane do puszek po każdej Mszy św. przeznaczamy na wsparcie 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiącelcia, która niesie pomoc stypendialną 
uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. 

6. W naszej parafii 15 października br. o godz. 16.00 rozpoczną się nauki 
przedślubne. Zapraszamy na nie wszystkich, którzy w najbliższym czasie 
zamierzają wstąpić w sakramentalny związek małżeński. Wszelkie 
potrzebne informacje można uzyskać w zakrystii lub u ks. Przemysława. 

7. Za zgodą księdza Biskupa Jacka Jezierskiego w parafii pw. św. Jana 
Ewangelisty powstaje grupa modlitwy kontemplacyjnej LECTIO DIVINA pod 
patronatem „Przyjaciół Miłości Miłosiernej”. Na pierwsze spotkanie 
modlitewne Słowem Bożym zapraszamy w dniu 19 października 2017 roku 
o godzinie 18.40/po Eucharystii wieczornej/ do kaplicy Błogosławionej 
Doroty. 

___________________________________________________ 

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
† Maria Skonieczna, l. 86; 
† Zbigniew Szafrański, l. 73; 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

02.10. – Poniedziałek – wspomnienie św. Aniołów Stróżów 
7.00 † Janina 8 rocznica śmierci, Edmund, Joanna i Witold, Stanisław i rodzice z obojga stron 
7.00 Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Justyny 

18.00 
W intencji pielgrzymów oraz ich rodzin, parafian i duszpasterzy o opiekę i wstawiennictwo 
Matki Bożej u swego Syna, o serca przepełnione Miłosierdziem Bożym i Boże 
błogosławieństwo dla pielgrzymów z parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Św. dla Małgorzaty i Waldemara Majewskich 
oraz dla rodzin z obojga stron 

18.00 † Józef Piotrkowski – Msza św. gregoriańska(2) 
03.10. – Wtorek  

7.00 † Józef Piotrkowski – Msza św. gregoriańska(3) 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Anny i Bartosza w 3 miesiące po 
ślubie 

18.00 † Katarzyna Krupa 26 rocznica śmierci 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla wnuków i prawnuków 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Natalii i jej rodziny 

04.10. – Środa – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, zakonnika 
 7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Anny i Filipa w 3 miesiące po ślubie 
7.00 † Józef Piotrkowski – Msza św. gregoriańska(4) 

18.00 
W intencji członków Żywego Różańca – o Boże błogosławieństwo, opiekę i łaski za 
wstawiennictwem Matki Bożej 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla członków III FZŚ z okazji 70-lecia 
istnienia w naszej parafii. 

18.00 W intencjach czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
05.10. – Czwartek – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy. 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marka i Małgorzaty w 3 miesiące po 
ślubie 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Tomasza i Pauliny w 3 miesiące po 
ślubie 

7.00 † Sabina Kalinowska 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Józef Piotrkowski – Msza św. gregoriańska(5) 
18.00 W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii 

06.10. – Piątek – I piątek miesiąca 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marcina i Weroniki w 3 miesiące po 
ślubie 

7.00 † Jadwiga Tarsa 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Mieczysław Piórkowski, zmarli rodzice i dziadkowie z obojga stron 
18.00 † Stanisław Mówiński 20 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 
18.00 † Józef Piotrkowski – Msza św. gregoriańska(6) 

07.10. – Sobota – wspomnienie NMP Różańcowej. 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty i Tomasza w 3 miesiące po 
ślubie 

 7.00 † Józef Piotrkowski – Msza św. gregoriańska(7) 
8.00 Nabożeństwo NS. NMP 
16.30 Msza św. ślubna: Daria Wyszyńska – Patryk Falkowski 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Wandy i Mieczysława oraz dla 
ich dzieci i wnuków 

18.00 † Renata Barejska 4 rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny 
08.10. –  XXVII Niedziela Zwykła 

7.30 † Bronisława(f) i Hieronim Bieliccy, rodzice: Marta i Franciszek Smoczyńscy, brat i bratowa: 
Daniela(f) i Franciszek 

7.30 † Józef Piotrkowski – Msza św. gregoriańska(8) 

9.30 † Olga(f), Mieczysław, Barbara, Andrzej Siedleccy, zmarli z rodziny, Stanisława(f) Jankowska 
i zmarli z rodziny 

9.30 † Stanisław, Marek, Aleksandra(f) Barejko, Władysław i Aleksandra(f) Arest 
11.00 † Krystyna Orszewska, Helena Galińska, Teresa Kołodziejczyk 
11.00 † Zbigniew Mocarski, Ireneusz Mocarski i zmarli z rodzin: Mocarskich i Kisielewskich 
12.30 W intencji parafian 
12.30 † Henryk Osóbka 17 rocznica śmierci 
18.00 † Anna Bartoszyńska 


