
Tylko ten, kto sam trwa w Chrystusie, zna Go z 
osobistego doświadczenia, może skutecznie świadczyć o 
Nim wobec innych. Dlatego zawsze musimy pytać 
Mistrza: gdzie mieszkasz, gdzie przebywasz, gdzie 
pozostajesz? Wciąż trzeba przychodzić od wewnątrz do 
mieszkania Jezusa. Czasem może się wydawać, że jest 
zbyt późno (godzina dziesiąta) i nie warto już 
podejmować niczego nowego, a ten właśnie moment 
może być decydujący, może stać się godziną poznania 
Pana. Kto kocha, może przyprowadzić innych do Jezusa. 
Po spotkaniu z Jezusem Andrzej nie potrafił ukryć 
znalezionej „Perły”. Przyprowadził więc do Jezusa 

swego brata Szymona. Podobnie uczynił Filip, który przyciągnął do Jezusa Natanaela. 
Jezus pyta również mnie: Czego szukasz? Czy masz odwagę pokazywać Jezusa moim 
najbliższym? Czy coś nie sznuruje twoich ust? Czy nie jestem podobny do etatowego 
drogowskazu, który wskazuje drogę, ale sam nią nie idzie? Ewangelia przypomina, że 
bycie uczniem Mesjasza oznacza przeżyć spotkanie z Nim, trwać na co dzień w Jego 
obecności i żyć w mocy Jego Ducha. 
___________________________________________________________________________________________________	

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:    Parafia	św.	Jana	Ewangelisty      
      ul. Targowa 7 
Wtorek w godz. 10.00 – 12.00                                     82 – 500 Kwidzyn	
Środa w godz. 16.00 – 18.00   nr	tel.	55	–	279	60	06 
Piątek w godz. 15.00 – 17.00   e-mail:	katedrakwidzyn@gmail.com	

GRAWERNIA KWIDZYN 
ul. GRUDZIĄDZKA 1A 

82 – 500 KWIDZYN 

    Biuletyn parafialny 
_________________________________________________ 
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Spotkanie z Jezusem odmienia życie 
	

Pod koniec października 1886 r., wczesnym rankiem, pojawił się przy 
konfesjonale ks. Huvelin dwudziestoośmioletni wówczas Karol de Foucauld, dziś już 
błogosławiony. Karol mówił przez kratę: „Ojcze, nie mam wiary, przyszedłem prosić o 
wskazówki”. Z drugiej strony usłyszał: „Proszę uklęknąć, wyspowiadać się Bogu, a 
wtedy Pan uwierzy”. „Ale nie po to tu przyszedłem” – oponował Karol. „Proszę się 
wyspowiadać” – odpowiedział twardo spowiednik. Karol ukląkł i pozwolił mówić 
własnemu sercu. Później napisze: „W tym samym czasie, kiedy uwierzyłem, że Bóg 
istnieje, zrozumiałem, że nie mogę postąpić inaczej, jak żyć tylko dla Niego, moje 
powołanie religijne datuje się od tej samej chwili co moja wiara” (Brat Moris, A jeśli 
Bóg istnieje, TP z 13.02.2005). 

Takich spotkań się nie zapomina. One zmieniają nasze życie, nasze widzenie 
świata. W najmniejszych szczegółach można odtworzyć ich przebieg. Tak było też po 
południu w Galilei, gdy Jan Chrzciciel, stojąc z dwoma swoimi uczniami, wskazał na 
przechodzącego Jezusa, mówiąc: „Oto Baranek Boży”. Na pytanie zaś uczniów Panie, 
gdzie mieszkasz, Jezus odpowiada Chodźcie, a zobaczycie. Wystarczyło jednak kilka 
chwil spędzonych z Jezusem, a rozpoznali w Nim Kogoś więcej. Andrzej oznajmił 
swemu bratu Szymonowi: „znaleźliśmy Chrystusa”. Przychodząc do Jezusa i 
pozostając przy Nim, Andrzej przeszedł duchową drogę od Rabbiego do Chrystusa; w 
Nauczycielu nauczył się widzieć Chrystusa. Tego nie można się nauczyć inaczej, jak 
tylko przez pozostanie z Nim. Jezus dokonuje reszty: przeobraża człowieka tak, że po 
spotkaniu z Nim nikt nie pozostaje tym, kim był. Uczniowie powołani pierwszymi 
słowami Jezusa: Chodźcie, a zobaczycie, byli wewnętrznie otwarci na nowe 
propozycje. Mieli odwagę iść za Mistrzem. A On sam prowadził ich wewnętrzną drogą: 
od Mistrza do Mesjasza, od ucznia do syna. 

Również dla nas przyjście na słowo Mistrza, wejście w Jego mieszkanie jest 
warunkiem wewnętrznej przemiany.  

/dokończenie na ostatniej stronie/ 
 



INTENCJE MSZALNE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
1. Dzisiaj wraz z katolikami na całym świecie modlimy się za migrantów i uchodźców. 

Zachęcamy, aby w sposób szczególny otoczyć modlitwą naszych rodaków przebywających 
poza granicami Ojczyzny, ich rodziny oraz duszpasterzy posługujących polskim 
emigrantom. 

2. W środę [17 stycznia] obchodzimy Dzień Judaizmu w Kościele w Polsce, a od czwartku 
rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W środę w naszej 
katedrze, o godz. 18.00, odbędzie się nabożeństwo związane z obchodzonym w Kościele 
dniem judaizmu, na które serdecznie zapraszamy 

3. W najbliższy czwartek zapraszamy wspólnotę i wszystkich sympatyków duchowości 
franciszkańskiej na spotkanie III FZŚ. Początek spotkania o godz. 9.00 w katedrze. 

4. W przyszłą niedzielę i poniedziałek przypada Dzień Babci i Dzień Dziadka. Zapraszamy 
seniorów do wspólnej modlitwy ze swoimi wnukami za tydzień, podczas Mszy Świętej z 
udziałem dzieci o godz. 11.00. 

5. UWAGA ZMIANA TERMINU SPOTKANIA DLA RODZICÓW DZIECI 
PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. Ze względu na okres 
ferii i prośbę niektórych rodziców odbędzie się ono za tydzień w niedzielę 21 stycznia 2018 
r. po Mszy św. o godz. 11, na której nastąpi poświęcenie medalików. Prosimy, aby do 
przyszłej niedzieli nabyć dzieciom medaliki. 

6. Dziękujemy za życzliwość, jakiej doświadczamy podczas kolędy. W tym tygodniu 
pragniemy odwiedzić parafian zamieszkałych: 
- poniedziałek - ul. Piłsudskiego, Słowiańska, Magazynowa, Zbożowa, Starozamkowa, 
Braterstwa Narodów nr 33– od godz. 16.00; 
- we wtorek – ul. Żwirki i Wigury, Mylna, Podgórna, Katedralna, Zamkowa Góra – od 
godz. 16.00; 
- w środę - ul. Łąkowa i Prosta– od godz. 16.00; 
- we czwartek – ul. Batalionów Chłopskich– od godz. 16.00; 
- w piątek – ul. Kopernika– od godz. 16.00; 
- w sobotę – Rozpędziny od godz. 10.00 i Lipianki od godz. 14.30;  
W trakcie tegorocznej kolędy możemy złożyć dodatkowo ofiary na Kościół, które będą 
przeznaczone na dalsze prace renowacyjne w naszej katedrze. W tym roku przeznaczymy 
je w sposób szczególny na remont instalacji elektrycznej oraz planujemy wymianę ławek 
w naszej katedrze. 

7. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na swoje spotkania w każdą niedzielę do 
w sali Domu Parafialnego o godz. 15.30. 

8. Ofiary składane za tydzień na tacę przeznaczamy na ogrzewanie. 
9. Seminarium Duchowne w Elblągu zaprasza młodych mężczyzn [od III klasy gimnazjum] 

do udziału w rekolekcjach, które odbędą się w dniach 3-7 lutego br. Szczegółowe 
informacje w Internecie.  

10. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
i zarazem zachęcamy do składania swoich intencji. 

11. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego Gościa, który adresowany 
jest do dzieci. 

____________________________________________________ 
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
† Maria Borowiec, l. 90; 
† Henryk Sałajski, l. 60; 
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie… 
 

15.01. – Poniedziałek  
7.00 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(15) 
7.00 † Stefan Kozłowski 
7.00 Intencja wolna 
7.00 Intencja wolna 
18.00 O Boże błogosławieństwo i szczęśliwą podróż dla Katarzyny i całej rodziny 

16.01. – Wtorek 
7.00 † Stefan Kozłowski 
7.00 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(16) 
7.00 † Eugeniusz Boczkowski 30 dzień po pogrzebie 
7.00 Intencja wolna 

18.00 † Teresa Czeszejko – Sochacka 7 rocznica śmierci i Tadeusz Czeszejko – 
Sochacki z okazji urodzin 

17.01. – Środa – wspomnienie św. Antoniego, opata 
7.00 † Czesław Chmiel z okazji urodzin 
7.00 Intencja wolna 
7.00 † Stefan Kozłowski 
7.00 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(17) 
18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

18.01. – Czwartek – wspomnienie św. Małgorzaty Węgierskiej  
7.00 † Stefan Kozłowski 
7.00 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(18) 
7.00 † Aniela Burnowska 30 dzień po pogrzebie 
9.00 III FZŚ 
18.00 † Jadwiga Bik 7 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 

19.01. – Piątek – wspomnienie św. Józefa Pelczara, biskupa 
7.00 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(19) 
7.00 † Stefan Kozłowski 
7.00 Intencja wolna 
7.00 Intencja wolna 
18.00 † Walentyna(f) Kuriata 39 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 

20.01. – Sobota 
7.00 † Stefan Kozłowski 
7.00 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(20) 
7.00 † Roman Waszczyński 30 dzień po pogrzebie 
7.00 † Tadeusz Więciorkowski 30 dzień po pogrzebie 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Anny i Wiesława 
Nawrockich z okazji 35-lecia małżeństwa 

21.01. –  III Niedziela Zwykła 
7.30 † Agnieszka, Franciszek, Jutta(f), Paweł, Winfryd i Jan 
7.30 W intencji parafian 
9.30 † Genowefa i Bolesław Sokołowscy 
9.30 † Józef Wasiewicz 
11.00 † Helena w rocznicę śmierci, Ignacy z okazji imienin z rodziny Jamrożek 
11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebna łaski dla Lucyny Kędziory z 

okazji 90-tych urodzin 
11.00 † Marianna Ambruszkiewicz i Jerzy oraz zmarli z rodziny Rozwadowskich 
12.30 † Marian Stępień 7 rocznica śmierci 
12.30 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(21) 
18.00 † Zofia, Irena, Władysław oraz bracia: Adam i Jan Tytalscy 


