
 
Wiara okazuje się 
według Jezusa 
koniecznym warunkiem 
uzdrowienia. Oznacza 
ona przekonanie, że 
Bóg z mocą działa przez 
Jezusa i dokonuje przez 
Niego cudów, a 
wszystko z miłości do 
ludzi i pragnienia, by 
uczynić ich 
szczęśliwymi. Dzięki 
ufnej wierze człowiek 
może autentycznie 
spotkać się z Bogiem, 

doświadczyć Jego obecności i w konsekwencji zawierzyć Mu swoje życie. 
Wejście w zażyła relację, w komunię z Bogiem jest w stanie przynieść 
człowiekowi nie tylko uzdrowienie, ale może go wyrwać nawet z otchłani 
śmierci. Warto więc pamiętać stając prze Jezusem, nawet w najtrudniejszych 
sytuacjach, że warto walczyć do końca i wierzyć Boskiemu Nauczycielowi. 
Autor: ks. Leszek Smoliński 
___________________________________________________________________ 

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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W stronę życia 
 

Lekarze, ojciec czy matka walczą o życie dziecka. Ile takich historii 
spotykamy na co dzień w naszym życiu, czytamy o nich w Internecie czy 
oglądamy w telewizji. Jedną z nich przedstawia książka pt. Mam odwagę mówić o 
cudzie (Znak 2015). To zapis rozmowy z prof. Januszem Skalskim, wybitnym 
kardiochirurgiem dziecięcym i człowiekiem głębokiej wiary. „Mam odwagę 
mówić o cudzie” – powtarzał Profesor w grudniu 2014 roku po godzinach walki 
o życie 2,5-letniego Adasia, najbardziej wyziębionego człowieka świata. Lekarz, 
który pomógł Bogu przywrócić chłopca do życia, w duecie z Bogiem uratował 
już sześć tysięcy dziecięcych serc. Stawia dobro innych ponad swoje, a sam 
doznał zawału w trakcie walki o życie pacjenta. Jego życiorys pokazuje, że 
zawsze trzeba walczyć. 

Dzisiejsza Ewangelia przywołuje obraz Jaira, jednego ze zwierzchników 
synagogi, który myślał o swoim dziecku znajdującym się w niebezpieczeństwie 
śmierci. Ten niepokój skupiał całą jego uwagę, przysłaniając wszystko inne. 
Wielkie cierpienie i wielka wiara sprawiły, że przyszedł do Jezusa, i upadł Mu do 
nóg prosząc usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby 
ocalała i żyła”. Czy Jair momencie mógł myśleć, że „dla Boga nie ma nic 
niemożliwego”? 

Jezus spełnił prośbę ojca dziewczynki i udał się we wskazanym kierunku. 
Jednak okazało się, że ludzie przynieśli wiadomość o śmierci córki. Chociaż 
sytuacja wydawała się być rozstrzygnięta kategorycznie, Nauczyciel mówi: „Nie 
bój się, tylko wierz”. Przełożony synagogi, wbrew oczywistej po ludzku sytuacji, 
nie wycofuje się, ale konsekwentnie idzie za Panem. Przychodzą do domu i Jezus 
mówi „dziewczynka nie umarła, tylko śpi”. Więc w oczach Pana Boga 
rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej. To, co ludzie uznali za śmierć, 
Jezus uznał tylko za sen, z którego można się obudzić. I tak się stało. Boski 
Dawca życia wskrzesza dziewczynkę i w ten sposób przywraca rodzinie utraconą 
nadzieję. 

Również i każdy z nas może przeżywać sytuacje zagrożenia życia 
swojego czy najbliższych. Nie wystarczy wtedy jedynie fachowa opieka 
medyczna dla naszego ciała, ale warto spojrzeć na trudne doświadczenie również 
w perspektywie wiary. I powierzyć sprawę „szlachetnego zdrowia” opiece 
Boskiego Lekarza Jezusa, który jest Panem życia. I który przyszedł po to, abyśmy 
„mieli życie i mieli je w obfitości”. /dokończenie artykułu na ostatniej stronie/ 
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INTENCJE MSZALNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
1. Pragniemy poinformować, że w związku z rozpoczętym okresem wakacyjnym 

kancelaria parafialna będzie czynna w środy od godz. 16.00 – 18.00 i piątki od 

godz. 15.00 – 17.00. 

2. W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na adorację o godz. 17.00 w intencji 

powołań kapłańskich z naszej parafii, a także na Mszę św. w tej intencji. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, poświęcony 

wynagrodzeniu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata. W tym 

dniu starajmy się także umożliwić naszym chorym w domach przyjęcie 

Komunii św. wynagradzającej. W tym dniu możliwość spowiedzi o godz. 17.30 

dla dzieci i dorosłych. Kapłani odwiedzą swoich chorych w następującym 

porządku: ks. Marek i ks. Krzysztof w piątek od godz. 8.30. 

4. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na godz. 9.00 do katedry na 

nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. 

5. Ofiary składane za tydzień na tacę przeznaczamy na fundusz remontowy. 

6. Także za tydzień, w niedzielę, na godz. 17.30 do kaplicy bł. Doroty 

zapraszamy wspólnotę Żywego Różańca na wymianę tajemnic. 

7. 30 lipca z Kwidzyna już po raz XXVI wyruszy grupa Pomezania Kwidzyn w 

pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Tegoroczne hasło brzmi: „Przez krzyż do 

wolności” i nawiązuje do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Zachęcamy w wzięcia w niej udziału Zapisy i bliższe informacje u Ks. 

Łukasza Cieplińskiego, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie. 

Informacje można znaleźć na plakacie. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 

15 lipca o godz. 15.00 na plebanii parafii Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie. 

Zachęcamy także do zapisania własnych intencji, które zaniesiemy do Tronu 

Jasnogórskiej Pani, w których będziemy się modlić podczas szlaku 

pielgrzymkowego. Zapisane intencje przynosimy do zakrystii lub składamy do 

skrzynki intencji. W imieniu pielgrzymów bardzo prosimy o modlitwę i 

wsparcie tej inicjatywy dzisiaj dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. 

8. W każdą środę zapraszamy na nabożeństwo ku czci 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 minionym tygodniu odeszli do Wieczności: 

† Marianna Zając, l. 93; 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie… 

01.07. – XIII Niedziela Zwykła 

7.30 
o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny z okazji 60-tej 
rocznicy urodzin i imienin 

9.30 
† Jerzy 28 rocznica śmierci, Józef 45 rocznic śmierci z rodziny Kopisto, 
Malwina i Jakub 

11.00 W intencji parafian 

12.30 † Stefania Kogut 1 rocznica śmierci, rodzice z obojga stron 

18.00 † Konstancja Lewandowska oraz Franciszek i Sławomir Zimniccy 

02.07. – Poniedziałek  

7.00 † Aleksandra Piotrowska 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Halina Jankowska z okazji imienin, Elżbieta i Antoni Stępkowscy 

18.00 † Katarzyna i Jan Grycko, Piotr Dorosz, Grzegorz Jaremko 

03.07. – Wtorek  - święto św. Tomasza Apostoła  

7.00 † Erwin Rainer 4 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny i Marka z 
okazji 10-lecia ślubu 

18.00 † Wacław 9 rocznica śmierci 

04.07. –  Środa  

7.00 Stanisława(f) Czepirska 30 dzień po pogrzebie 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. oraz o umocnienie i uświęcenia 

miłości małżeńskiej Weroniki i Łukasza 

18.00  W intencjach czcicieli MBNP 

05.07. – Czwartek  

7.00 † rodzice: Agnieszka Galińska z okazji urodzin, Jan Galiński 52 rocznica 
śmierci 

18.00 † rodzice: Jadwiga i Marian Sawka, oraz zmarli z rodzin Sawka, 
Chojnackich i Tołstyko 

18.00 † Krzysztof Szczypiński 3 miesiące po ślubie 

06.07. – Piątek – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, wspomnienie 

7.00 † ks. Piotr Konsalik 

18.00 † Jan Maćkiewicz, Weronika i Barbara 

18.00 O świętość małżeństwa oraz o Boże błogosławieństwo przez wstawiennictwo 
św. Jana Pawła II dla Soni i Tomasza 

08.07. – Sobota 

7.00  
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Cezarego i Anety w 3 

miesiące po ślubie 

9.00 Nabożeństwo NS NMP 

16.00 Msza św. ślubna: Agnieszka Tul, Tomasz Mesanio 

18.00 † Leszek Chyliński 1 rocznica śmierci, Celina Sazon 1 rocznica śmierci 

18.00 
Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., 

zdrowie i wszelkie łaski dla Elizy w rocznicę urodzin 

09.07. –   XIV Niedziela Zwykła 

7.30 W intencji parafian 

9.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne, dary Ducha Św. dla Edyty z 
okazji urodzin oraz dla jej męża i dzieci 

9.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne, dary Ducha Św. dla Wandy 
Zielińskiej – intencja od wnuka 

11.00 †Adela Gajaszek 5 rocznica śmierci i zmarli z rodzin: Gajaszek i Bakierskich 

12.30 † Stefan Polit i zmarli z rodziny 

18.00 † Leszek Typek z okazji urodzin 


