
 
Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana 
Cogito pisał: „Idź wyprostowany wśród 
tych, co na kolanach, wśród 
odwróconych plecami i obalonych w 
proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz 
mało czasu, trzeba dać świadectwo”. Dla 
nas chrześcijan życie zgodnie z 
sumieniem to nieustanne dawanie 
świadectwa Ewangelii. To świadectwo 
życia: dobroć, sprawiedliwość, 
miłosierdzie, życie w prawdzie. To ciągłe 
podejmowanie wysiłku pracy nad sobą 
stanowi o naszym człowieczeństwie. To 
człowiek sam decyduje o swojej 
wolności. Nawet będąc w niewoli czy 

więzieniu można być wolnym człowiekiem. Wolność jest wewnętrznym stanem ducha, 
i jeśli człowiek sam nie odda wolności, to nikt nie może mu jej zabrać. 
_________________________________________________________________________ 

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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Dążyć do wewnętrznej wolności 
Wśród kryteriów dojrzałej osobowości ks. prof. Zdzisław Chlewiński podaje, 

jako pierwsze, wewnętrzną wolność. Jeśli jest w człowieku wewnętrzna wolność, to 
potrafi on zachować własne poglądy nawet przy naciskach czy pewnych zewnętrznych 
uwarunkowaniach. Wewnętrzna wolność to także wierność własnym przekonaniom, 
nawet jeśli jakaś grupa ludzi będzie miała zupełnie inne przekonania. Natomiast źródła 
smutku, niepokoju, niezadowolenia, frustracji leżą nie w trudnościach życia 
codziennego, ale w naszym wewnętrznym ograniczeniu, zniewoleniu. 

Na taką rzeczywistość zwraca uwagę dzisiejsza Ewangelia. Jezus w synagodze 
w Kafarnaum dokonuje wyzwolenia człowieka opętanego. Tylko Pan ma moc 
uwolnienia nas z wszystkiego, co nas krępuje i pozwala nam żyć w wolności. Patrząc 
na życie Jezusa i słuchając Jego słów widzimy, że prawdziwie wolny jest ten, który 
postępuje zgodnie z prawdą własnego sumienia. Syn Boży był wewnętrznie wolny. On 
w całym swoim życiu zachował to, co głosił. Za swoją odwagę i za prawdę zapłacił 
cenę najwyższą. A my? Często wolimy nie narażać się. Mówimy: przecież tak robią 
wszyscy, czemu więc ja miałbym się wychylać? 

Najważniejszą rzeczą jest to, aby ochronić w sobie łaskę Bożą: ten bowiem, 
kto żyje pod parasolem łaski, jest chroniony przez Boga. W życie łaską wprowadzają 
nas sakramenty, przez które działa Duch Święty. Na pierwszym miejscu trzeba 
postawić systematyczną spowiedź i Eucharystię. Zasada w walce duchowej jest jedna: 
bronić w sobie życia łaski Bożej. Dzięki temu Król – Jezus Chrystus – będzie mógł w 
nas panować. Chociaż Zły będzie się starał, nie przemoże tej wewnętrznej twierdzy, 
jaką tworzy w nas łaska uświęcająca. To jest jedna rzeczywistość. Drugą bardzo prosto 
określił ks. Rene Laurentin w swej książce Szatan – mit czy rzeczywistość. Mówi o tym, 
żeby po prostu pozamiatać przed swoimi drzwiami. Co to znaczy? Chodzi o to, by nie 
dopuszczać do progu swojego domu, do swojego środowiska życia tego wszystkiego, 
co może nieść niebezpieczeństwo zniewolenia: magii, chodzenia do wróżek, wróżenia 
z kart, z fusów, z kart tarota, korzystania z medycyny okultystycznej. Poza 
tym posprzątać to znaczy poukładać w sobie system wartości.  

/dokończenie na ostatniej stronie/ 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. W najbliższy czwartek miesiąca dziękujemy Panu Jezusowi za dar Eucharystii i 

kapłaństwa. Zapraszamy na adorację od godz. 17.00. Natomiast we Mszy Świętej o godz. 
18.00 będziemy prosić o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. 

2. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata. Okazja do spowiedzi od godz. 17.30. 
w tym dniu kapłani: ks. Marek, ks. Piotr i ks. Krzysztof odwiedzą swoich chorych z 
Komunią św. od godz. 8.30. Ks. Przemysław, wyjątkowo, odwiedzi swoich chorych w 
piątek, 09 lutego od godz. 8.30. 

3. W tym dniu, 02 lutego, będziemy świętować Ofiarowanie Pańskie, dawnej nazywane 
świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte o godz. 7.00, 11.00 i 18.00. Na 
rozpoczęcie każdej Mszy Świętej pobłogosławimy świece, których blask ma wskazywać na 
Pana Jezusa – światłość na oświecenie pogan. Tego samego dnia z ustanowienia św. Jana 
Pawła II obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy Panu Bogu za 
powołania do życia zakonnego w Kościele, za siostry i braci zakonnych i inne osoby 
konsekrowane, które dzisiaj odnawiają swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa 
złożone Panu Bogu we wspólnocie Kościoła. 

4. W pierwszą sobotę miesiąca gromadzimy się wokół Niepokalanego Serca Maryi na Mszy 
Świętej i nabożeństwie o godz. 9.00. W tym dniu z okazji wspomnienia św. Błażeja można 
przyjąć specjalne błogosławieństwo chroniące przed chorobami gardła. 

5. W tym tygodniu pragniemy zakończyć wizytę duszpasterską w naszej parafii. Już 
dziś pragniemy podziękować, Wam wszystkim, którzy przyjęliście nas pod swój dach. 
Dziękujemy za życzliwe przyjęcie, wszelkie uwagi, ciekawe rozmowy, za dzielenie się 
swoim życiem i doświadczeniem. Składamy także podziękowania za złożone ofiary. W 
tym tygodniu pragniemy odwiedzić parafian zamieszkałych: 
- poniedziałek - ul. Drzymały, Przyrzeczna i Karowa– od godz. 16.00; 
- we wtorek – ul. Ślepa, Gdańska, Wiślana oraz Mareza: ul. Nadrzeczna – od godz. 16.00; 
- w środę – Mareza: ul. Ogrodowa, Osiedlowa, Grabowska, Krótka, Sielska – od godz. 
16.00;  
- czwartek – Mareza: ul. Jesionowa, Korzeniewska, Kwiatowa - od godz. 16.00; 

6. Jeżeli jakaś rodzina nie przyjęła księdza po tzw. kolędzie w domu, a chciała by to uczynić, 
to takie osoby zapraszamy do zakrystii, aby ustalić z księdzem termin wizyty. 

7. W następną niedzielę zapraszamy wspólnotę Żywego Różańca, na godz. 17.30, do kaplicy 
bł. Doroty, na wymianę tajemnic. 

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

9. Za tydzień w naszej parafii będziemy gościć ks. Rusłana z Ukrainy, który wygłosi do nas 
Słowo Boże, a po Mszach św. będzie zbierał ofiary do puszek na rzecz swojej parafii. 

10. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
i zarazem zachęcamy do składania swoich intencji. 
_________________________________________________________________________ 
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
† Danuta Lipiak, l. 67; 
† Grażyna Góral, l. 84; 
† Urszula Siejka – Pieniążek, l. 68; 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

29.01. – Poniedziałek  
7.00 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(29) 
7.00 † Stefan Kozłowski 
7.00 † Mirosław Powirski 30 dzień po pogrzebie 
7.00 † Monika Piasek 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † rodzice: Anna i Marcin Mirosław(nazwisko) oraz zmarłe rodzeństwo 

30.01. – Wtorek 
7.00 † Stefan Kozłowski 
7.00 † Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(30) 
7.00 W intencji parafian 
7.00 Intencja wolan 
18.00 † Czesław Żygadło oraz rodzeństwo i rodzice z obojga stron 

31.01. – Środa – wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera 
7.00 † Maria Pich 30 dzień po pogrzebie 
7.00 † Józef Kołakowski 
7.00 † Stefan Kozłowski 
7.00 Intencja wolna 
18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

01.02. – Czwartek 
7.00 † Stefan Kozłowski 
7.00 † Anastazja Ryduchowska 30 rocznica śmierci, Aleksander Ryduchowski i Kazimierz 

Komorowski 
7.00 Intencja wolna 
7.00 Intencja wolna 
18.00 W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii 

02.02. – Piątek – święto Ofiarowania Pańskiego 
7.00 † ks. Wojciech Kruk w rocznicę święceń kapłańskich 
11.00 † Rodzice: Marian i Brygida Oberland 
18.00 † Apolonia i Tadeusz i zmarli z rodziny Mazurkiewiczów 
18.00 † ks. Wojciech Kruk w rocznicę święceń kapłańskich 

03.02. – Sobota   
7.00 † Celina Stosik 30 dzień po pogrzebie 
9.00 Nabożeństwo NS NMP 
18.00 † Józefa(f) i Alojzy Balukiewicz  
18.00 † ks. Jarosław Żuchowski 

04.02. –  V Niedziela Zwykła 
7.30 † Zygmunt Makowiecki 
7.30 W intencji parafian 
9.30 † Alojzy Brocki 22 rocznica śmierci i zmarli z obojga stron 
9.30 † Czesław Gajaszek oraz zmarli z rodziny Gajaszek i Bakierskich 
11.00 † Katarzyna i Jan Grycko. Piotr Dorosz i Grzegorz Jaremko 
11.00 † Maria i Franciszek Bronowiccy, synowa Irena, zięć Jerzy 
12.30 † Jan Jabłoński 6 rocznica śmierci i zmarli rodzice i rodzeństwo z obojga stron 
12.30 † Zyta i Bronisław Derowie, Franciszek i Zofia Jabłonowscy 
18.00 † Aleksander Bujko 2 rocznica śmierci 


