
Ale kiedy przyszedł Jezus, wystarczyło 
jedno zdanie, żeby zostawili pracę, zarobki, 
rodzinę. Nagle stwierdzili, ze jest coś 
ważniejszego, coś, za co warto to wszystko 
oddać. Zostawili wszystko i poszli za 
Jezusem.  
Bóg chce, byśmy wygrali swoje życie. 
Dlatego wtedy, kiedy tracimy właściwą 
hierarchię wartości, kiedy coś mniej 
istotnego – pieniądze, sława, władza, 
próżność, egoizm – zawładnie nami, warto 

przypomnieć sobie o tym, co najważniejsze. Tak jak uczynił to Bóg, przypominając 
zabieganym tylko wokół własnych spraw mieszkańcom Niniwy przez posłanie proroka 
Jonasza. Boży wysłaniec pokazał Niniwitom, ile jest warte ich dotychczasowe życie: 
„Jeszcze czterdzieści dni i Niniwa zostanie zburzona” – i zniknie to, co uważaliście za 
ważne. Czy warto więc się tym zajmować, skoro „przemija postać tego świata”? 
Mieszkańcy Niniwy się nawrócili, zmienili swoje myślenie i hierarchię wartości. To 
również ważna wskazówka i sposób postępowania dla nas. 
___________________________________________________________________________________________________	

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	
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Przemija postać świata 

Pewien człowiek, idąc ulicą, dostrzegł swojego przyjaciela, który spacerował ze swoim 
psem, bernardynem. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że przyjaciel z 
pieskiem na smyczy szedł zygzakiem, od drzewka do drzewka. „Witaj, przyjacielu, 
dokąd idziesz?” –  zagadnął. „Nie wiem, zapytaj mojego psa!” –  odpowiedział tamten. 
Okazuje się, że można być właścicielem psa, ale to nie my jego, ale on nas posiada. Co 
oznacza zatem Pawłowe wezwanie z Pierwszego Listu do Koryntian, że mamy stawać 
się jak „ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali”? To znaczy nabywać tak, żeby to, 
co nabywamy, nie posiadło nas w niewolę. Czy nie śmieszny jest ktoś, kto kupił sobie 
nowy sprzęt elektroniczny, a następnie skarży się, że nie może wyjść z domu, bo musi 
z niego korzystać? Albo ktoś, kto kupił nowy samochód i całe dnie spędza na 
podziwianiu, myciu i dopieszczaniu go, a noce na pilnowaniu, by go nikt nie ukradł? 
W czym tkwi owa śmieszność? W tym, że elektronika czy samochód nie są warte 
naszego życia. Mają służyć nam, a nie my im. Jeśli jest odwrotnie, oddalamy się od 
prawdziwego szczęścia. Dlaczego? Ponieważ nie znamy właściwej hierarchii wartości, 
traktując jako coś najważniejszego rzeczy i sprawy mało istotne. To tak, jakby ktoś 
chciał, żeby go odwieźć do domu, ale próbował do tego przekonać nie kierowcę 
taksówki, ale… oponę. 
Kiedy tak spojrzymy na życie, łatwiej będzie zgodzić się na to, że dzisiejszy fragment 
z Pierwszego Listu do Koryntian nie jest jakimś przeżytkiem, mającym tylko 
zniechęcić nas do czerpania z życia jak najwięcej przyjemności. Nie chodzi o to, by 
zanegować wszystkie przyjemności w życiu, ale o to, by wybrać to, co jest 
rzeczywiście dobre, ważne, wartościowe. A kluczem do właściwego wyboru są słowa: 
„przemija bowiem postać tego świata”. W ten sposób możemy odróżnić, co tak 
naprawdę jest ważne, a co nie. 
Szymon, jego brat Andrzej czy Jakub, syn Zebedeusza mieli poukładane życic, mieli 
swoją hierarchię wartości, swój świat. Wszystko było na swoim miejscu. 

/dokończenie na ostatniej stronie/ 
 



INTENCJE MSZALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Ofiary złożone na tacę przeznaczamy na ogrzewanie. 
2. Jeszcze dziś, w niedzielę, po Mszy św. o godz. 11.00, na której nastąpi 

poświęcenie medalików, zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci 
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. 

3. Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na świecie w tradycyjnej 
modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień modlitw zakończy się w czwartek, w 
święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Zachęcamy do udziału w spotkaniach 
modlitewnych w naszej okolicy. 

4. Dziękujemy za życzliwość, jakiej doświadczamy podczas kolędy. W tym tygodniu 
pragniemy odwiedzić parafian zamieszkałych: 
- poniedziałek - ul. Kościuszki, Chopina, Konopnickiej– od godz. 16.00; 
- we wtorek – ul. Malborska i Brodnicka – od godz. 16.00; 
- w środę - ul. Północna, Tczewska, Furmańska, Zachodnia, Pogodna, Letnia, 
Zimna i ul. Targowa – od godz. 16.00; 
- we czwartek – ul. Baldram– od godz. 16.00; 
- w piątek – ul. Podjazdowa i Górna– od godz. 16.00; 
- w sobotę – Mareza: ul. Długa i Polna – od godz. 10.00. 
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. 

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

6. Ofiary składane za tydzień do puszek przeznaczamy na nasz parafialny Caritas, 
który niesie pomoc najuboższym mieszkańcom naszej parafii. 

7. 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.  

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

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

W tym tygodniu patronują nam: 
*w środę – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy w Szwajcarii, gorliwy 
misjonarz zabiegający o nawrócenie protestantów, propagator życia duchowego wśród 
świeckich, ogłoszony Doktorem Kościoła i patronem dziennikarz. 
*we czwartek – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, 
gorliwy głosiciel Ewangelii wśród pogan. 
*w piątek – święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła 
Apostoła, a następnie biskupi i męczennicy za wiarę. 
___________________________________________________________ 

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
† Andrzej Brzeski, l. 59; 
†Adam Borowski, l. 64; 
† Janina Harasin, l. 81 
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie… 

22.01. – Poniedziałek – wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, prezbitera 
7.00 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(22) 
7.00 † Stefan Kozłowski 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Kamila i Joanny w 3 
miesiące po ślubie 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Dawida i Darii w 3 
miesiące po ślubie 

18.00 † Jerzy Janda 12 rocznica śmierci, rodzice z obojga stron, Krystyna Janda oraz 
zmarli z rodziny Krupińskich 

23.01. – Wtorek 
7.00 † Stefan Kozłowski 
7.00 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(23) 
7.00 † Zbigniew Juszczyszyn 30 dzień po pogrzebie 
7.00 W intencji parafian 

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

24.01. – Środa – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa 

7.00 
† Stanisława(f), Krupińska w dniu urodzin i zmarli z rodziny: Krupińskich, 
Pawłowskich i Janda 

7.00 † ks. Wojciech Kruk w rocznicę śmierci 
7.00 † Stefan Kozłowski 
7.00 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(24) 
18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

25.01. – Czwartek – święto Nawrócenia św. Pawła 
7.00 † Stefan Kozłowski 
7.00 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(25) 
7.00 Intencja wolna 
7.00 Intencja wolna 
18.00 † Walter Mańkowski  

26.01. – Piątek – wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów 
7.00 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(26) 
7.00 † Stefan Kozłowski 
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Piotra i Karoliny w 3 

miesiące po ślubie 
7.00 Intencja wolna 
18.00 † Bernard Graban 5 rocznica śmierci 

27.01. – Sobota – wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa  
7.00 † Stefan Kozłowski 
7.00 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(27) 
7.00 † Stanisław Pietrzak 30 dzień po pogrzebie 
7.00 Intencja wolna 
18.00 † Józefa(f), Edward, Jerzy i Paweł 

28.01. –  IV Niedziela Zwykła 
7.30 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(28) 
7.30 W intencji parafian 
9.30 † Józef, Mieczysław, Łucja Kuriata, Jan Landowski 
9.30 † Adela Gajaszek 22 rocznica śmierci, zmarli z rodzin: Gajaszek i Bakierskich 
11.00 † Mieczysław Koniszuk 5 rocznica śmierci, Sławomir Koniszuk 31 rocznica 

śmierci i rodzice z obojga stron 
11.00 † Jerzy Stankiewicz i rodzice i rodzeństwo 
12.30 † Tadeusz Okrasa 
12.30 † Regina Bielawska 6 rocznica śmierci, rodzice i rodzeństwo 
12.30 † Władysława Tymuła 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Rutt i Paweł Karneccy 


