
Warto w kontekście dzisiejszej 

Ewangelii zastanowić się, co nam – 

ludziom żyjącym dwadzieścia wieków 

po Chrystusie – przeszkadza przyjąć 

Jego zbawcze orędzie? Co w orędziu 

Jezusa nas niepokoi? Co wywołuje nasz 

wewnętrzny opór? W jaki sposób 

możemy stawać się uczniami i 

świadkami Jezusa w dzisiejszym 

świecie? Czy dzisiejsze spotkanie z 

Jezusem otworzy nasze „oczy wiary” i 

pozwoli nam zachwycić się swoim 

chrześcijaństwem? Z tymi i innymi 

pytaniami chcemy przyjąć deklarację 

św. Pawła: „Najchętniej więc będę się 

chełpił z moich słabości, aby 

zamieszkała we mnie moc Chrystusa. 

Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w 

prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, 

tylekroć jestem mocny”. 

___________________________________________________________________ 

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 
_________________________________________________ 
08 lipca 2018 r.                             XIV NIEDZIELA ZWYKŁA                                      nr 285(2018) 

 
Trudności w przyjęciu Jezusa 

 

W książce pt. Sam bym tego nie wymyślił (Serafin 2002) znajdujemy 

opowieść perkusisty Jana Budziaszka z zespołu „Skaldowie” o narodzinach jego 

wielkiej muzycznej pasji, splecionej z historią polskiego big beatu i jazzu. To także 

świadectwo przemiany człowieka, który poszedł raz w klapkach na pielgrzymkę i 

od tej pory zaczął realizować w życiu scenariusz, którego – jak sam twierdzi, nie jest 

autorem. Jak powiedział o nim jeden z kolegów: „Janek jest znanym i cenionym 

muzykiem, ale w odróżnieniu od wielu innych, nie tylko konsumuje życie, ale stara 

się to życie przeżywać od strony metafizycznej i dzielić się tym z innymi. Żyjemy w 

XXI wieku, ale często odbiegamy od spraw ducha. Janek stara się o tym przypominać 

ludziom, z którymi przebywa na co dzień”.  

Jezus, który przyszedł do synagogi w rodzinnym Nazarecie, stara się 

przypominać ludziom z narodu wybranego swoje prawdziwe posłannictwo: „Duch 

Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę”. Niestety, 

te słowa stają się powodem do odrzucenia, ponieważ Jego ziomkowie nie zrozumieli 

misji, którą zlecił Mu Ojciec Niebieski. Tekst, który czyta Jezus, według żydów miał 

się spełnić w erze mesjańskiej, lecz mieszkańcy Nazaretu nie widzieli przed sobą 

ani Mesjasza, ani Jego czasów. Dla wielu nic nie znaczył też fakt, że słowom Jezusa 

towarzyszą także znaki i cuda potwierdzające Jego wiarygodność. 

Jeśli chcemy żyć Dobą Nowiną na co dzień, wcielać w czyn usłyszane słowa, 

potrzeba nam wiary zakorzenionej w Bogu i Jego Ewangelii. Św. Łukasz mówi, że 

Jezus nie mógł zdziałać w Nazarecie żadnego cudu, tylko na kilku chorych położył 

ręce i ich uzdrowił. Cuda są możliwe dla tego, kto wierzy. Wierzyć znaczy 

powierzyć siebie Bogu takim, jakim się jest. Ze swoimi zaletami i wadami, z dobrą 

i zła wolą, z tym wszystkim, co nas stanowi. W taki sposób otwieramy się na 

Chrystusa i przyjmujemy Boża łaskę do naszych konkretnych spraw. Inaczej 

pozostajemy zamknięci i Bóg nie może w naszym życiu nic uczynić. Gdy brakuje 

wiary, pojawia się lęk, który jest bezpośrednią przyczyną naszego zniewolenia. Lęk 

przed życiem, lęk przed drugim człowiekiem, lęk przed odrzuceniem, poczucie 

niezrozumienia czy lęk przed przyszłością. 

 

/dokończenie artykułu na ostatniej stronie/ 
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INTENCJE MSZALNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
1. W najbliższy piątek o godz. 19.00 zapraszamy na kolejne w tym 

roku nabożeństwo fatimskie. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec. 

2. Dnia 22 lipca w naszej parafii po każdej Mszy św. będzie możliwość 

poświęcenia swojego samochodu z racji wspomnienia św. 

Krzysztofa. Ofiary składane podczas święcenia pojazdów 

przeznaczymy na Mszę św., w intencji kierowców i ich rodzin, która 

zostanie odprawiona w naszej parafii w niedzielę 5 sierpnia br. o 

godz. 9.30. 

3. 30 lipca z Kwidzyna już po raz XXVI wyruszy grupa Pomezania 

Kwidzyn w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Zachęcamy w wzięcia 

w niej udziału.  Zapisy i bliższe informacje u Ks. Łukasza 

Cieplińskiego, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie.  

4. 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. 

5. Prosimy także osoby, które zechciałyby przyjąć pielgrzymów pod 

swój dach o zgłaszanie się do zakrystii. 

6. W dniach 21-22 września Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w 

Kwidzynie organizuje wyjazd młodych na spotkanie z papieżem 

Franciszkiem w Wilnie. Wyjazd jest przeznaczony dla osób od 15 do 

35 roku życia. W programie również zwiedzanie Troków i Wilna. 

Zapisy do końca lipca u ks. Łukasza Cieplińskiego. 

7. W każdą środę zapraszamy na nabożeństwo ku czci Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich 

intencji. 

8. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego 

Gościa, który adresowany jest do dzieci. 
 

W minionym tygodniu odeszli do Wieczności: 

 
† Stanisława(f) Pajewska, l. 81; 
 
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie… 

08.07. – 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 

09.07. – Poniedziałek  

7.00 † Rodzice, dziadkowie i wszyscy zmarli z rodziny Passhanka 

18.00 † Zygfryd Kulesz 1 rocznica śmierci 

18.00 
† Marianna Świerczyńska 1 rocznica śmierci, Tadeusz Świerczyński 3 
rocznica śmierci 

10.07. – Wtorek   

7.00 † Jerzy Jaworski 30 dzień po pogrzebie 

18.00 
† Elżbieta 45 rocznica śmierci oraz Witold Warmińscy, zmarli z rodzin 
Warmińskich i Grabowskich 

18.00 
† Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary 
katastrofy pod Smoleńskiem 

11.07. –  Środa  - święto św. Bededykta, patrona Europy 

7.00 † Małgorzata. Drozdowska 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Augustyn Kwidzyński 1 rocznica śmierci 

18.00  W intencjach czcicieli MBNP 

12.07. – Czwartek – wspomnienie św. Brunona z Kwerfurtu, BM 

7.00 † Aleksandra w rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 

18.00 † Czesław Kowal 34 rocznica śmierci 

18.00 † Jadwiga Grupska – Winkowska 1 rocznica śmierci 

13.07. – Piątek – wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta, 
pustelników 

7.00 † Henryk Partyka 1 rocznica śmierci 

18.00 † Sebastian Piotrowski 16 rocznica śmierci, zmarli rodzice: Kazimiera i 

Władysław Matuszewscy 36 rocznica śmierci 

19.00 Nabożeństwo fatimskie 

14.07. – Sobota 

7.00  † Dorota Trojan 1 rocznica śmierci 

18.00 
† Eugenia i Eugeniusz Paproccy w rocznicę śmierci oraz zmarli z rodzin z 

obojga stron 

18.00 † Antoni Kuriata 

15.07. –   XIV Niedziela Zwykła 

7.30 W intencji parafian 

9.30 † Jan i Maria Bryksa, córka Krystyna, syn Włodzimierz 

11.00 † Ludwika(f) i Bronisław Wrzesińscy 

11.00 † Maciej Grzona 8 rocznica śmierci 

12.30 † Jan Dudek 14 rocznica śmierci, Leokadia Dudek oraz rodzice z obojga 
stron 

18.00 † Stanisław Zieliński 11 rocznica śmierci, rodzice z obojga stron, Zofia i 
Andrzej, Jacek Kowalczuk w rocznicę urodzin 


