
Wyraźnie zachęca nas do 

tego św. Paweł: „[Bóg] z 

miłości przeznaczył nas dla 

siebie jako przybranych 

synów przez Jezusa 

Chrystusa, według 

postanowienia swej woli, ku 

chwale majestatu swej łaski, 

którym obdarzył nas w 

Umiłowanym”. Nauczanie, 

niesienie Dobrej Nowiny, to 

nasz wspólny wysiłek. 

Każdy z nas przez sumienne 

wypełnianie zadań i 

obowiązków daje świadectwo swojego posłannictwa. Wypełniając swoje powołanie 

mamy kochać Boga i ludzi, pomagać im w życiu, prowadzić do Boga. Ks. Janusz 

Pasierb w książce Czas otwarty tak napisał: „Zbawiam świat i siebie (…) jeśli robię 

na świecie coś lepiej, jaśniej, coś na rzecz poprawy duchowej czy materialnej 

bliźniego, gdy zmniejszam na świecie współczynnik okrucieństwa przez dobroć, 

życzliwość, przez dodanie ludziom otuchy, przetarcie drogi do Boga, do ludzkich 

serc” (s. 34). 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 

 

GRAWERNIA KWIDZYN 
ul. GRUDZIĄDZKA 1A 

82 – 500 KWIDZYN 

    Biuletyn parafialny 
_________________________________________________ 
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Wiarygodny świadek 
Świat potrzebuje wiarygodnych świadków Bożej sprawy, nawet jeśli 

powierzchownie wydaje się mówić o czymś innym. Doskonale tę prawdę rozumiał 

Mistrz z Nazaretu. Jak podaje Ewangelia, jednym z celów wybrania przez Niego 

Dwunastu było ich posłanie, by głosili Dobrą Nowinę. Mieli w imię Jezusa wzywać 

do nawrócenia, wyrzucać złe duchy oraz uzdrawiać. Ta misja mogła się skończyć 

również zlekceważeniem i odrzuceniem, bo kto lubi słuchać napominania i 

pouczania przez innych? Jak ktoś może wtrącać się w czyjeś „osobiste” życie. 

Przecież słuchacze sami najlepiej wiedzą, co jest dla nich najlepsze! A prorok niech 

przyjrzy się samemu sobie: jak wygląda, w co się ubiera, czym jeździ… Sami też 

nie lubimy, kiedy ktoś mówi źle o nas, lepiej jest, kiedy mówi o innych. Nie ufamy 

mu. Łatwiej jest zaatakować niż przyjąć krytyczną uwagę pod swoim adresem i 

wyciągnąć z niej wnioski. Czy jednak wolimy pochlebców i klakierów od ludzi, 

którym zależy na naszym rozwoju, świętości, życiu wiecznym? 

Wskazania Chrystusa do skutecznego głoszenia Ewangelii postanowił w 

pełni zastosować bł. Karol de Foucauld (1858-1916). Jako konwertyta i następnie 

trapista udaje się do Maroka, by tam żyjąc wśród ludzi ubogich i nie znających 

Chrystusa zdobywać nowych wyznawców dla Ewangelii. Rozmyślając nad 

metodami pracy postanowił sobie: 

„Moje apostolstwo musi być apostolstwem dobroci. Trzeba, żeby patrząc na 

mnie, mówiono: Ponieważ ten człowiek jest taki dobry, jego religia musi być dobra. 

A jeżeli mnie zapytają, dlaczego jestem łagodny i dobry, muszę powiedzieć: Dlatego 

że jestem sługą dużo lepszego ode mnie. Gdybyście wiedzieli, jak dobry jest mój 

Pan i Mistrz, Jezus! Chciałbym być na tyle dobry, żeby mówiono: Jeżeli taki jest 

sługa, jakiż musi być Pan! Kapłan jest monstrancją, jego rolą jest pokazywać Jezusa: 

musi sam zniknąć i ukazać Jezusa. Starać się pozostawić dobre wspomnienie w 

duszy każdego z tych, którzy do mnie przychodzą. Stać się wszystkim dla 

wszystkich. Śmiać się z tymi, którzy się śmieją, płakać z tymi, którzy płaczą, aby 

wszystkich przyprowadzić do Jezusa”. 

Ewangeliczny przykład jest wyzwaniem dla rodziców, nauczycieli, 

wychowawców, katechetów i duszpasterzy. Wszyscy bowiem musimy uczyć się 

„bycia z Jezusem” i współdziałania dla dobra Kościoła.  

 

/dokończenie artykułu na ostatniej stronie/ 
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INTENCJE MSZALNE 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Jutro wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z góry Karmel. Z tej okazji 

zachęcamy wszystkich do świadomego noszenia przy sobie znaków przynależności 

do Chrystusa. Jednym z tych znaków jest szkaplerz lub medalik zawieszony na szyi 

albo noszony w kieszeni ubrania. Przypominamy, że taki znak powinien być 

pobłogosławiony przez kapłana i noszony w godny sposób. Pamiętajmy o słowach 

Chrystusa: „kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego Ja przyznam się przed 

Ojcem moim”.  

2. Za tydzień w niedzielę, 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, a także część ofiar przeznaczamy na zakup nowych 

samochodów dla misjonarzy w ramach ogólnopolskiej akcji MIVA. 

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 pielgrzymi zaniosą do Tronu 

Jasnogórskiej Pani. Zapisane intencje przynosimy do zakrystii lub składamy do 

skrzynki intencji. 

5. Prosimy także osoby, które zechciałyby przyjąć pielgrzymów pod swój dach o 

zgłaszanie się do zakrystii. 

6. W każdą środę zapraszamy na nabożeństwo ku czci Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich intencji. 

7. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego Gościa, który 

adresowany jest do dzieci. 

 

 

W minionym tygodniu odeszli do Wieczności: 

† Andrzej Klementowski, l. 59; 

† Danuta Pokora, l. 59; 

† Marcin Rudnicki, l. 80; 

† Halina Wardawa, l. 71; 

† Andrzej Gregorczyk, l. 57; 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie… 

 

 
  

15.07. – XV 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 

16.07. – Poniedziałek  - wspomnienie NMP z Góry Karmel 

7.00 † Anna Glińska 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Helena Chojecka 9 rocznica śmierci 

18.00 † Jerzy Juniewicz 2 rocznica śmierci 

17.07. – Wtorek   

7.00 † Helena Żemło 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Kazimierz i Janina Sadowscy 

18.00 
 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Św. dla Łukasza 
w dniu urodzin 

18.07. –  Środa  

7.00 † Janusz Drewecki, Kazimierz Beer 26 rocznica śmierci 

18.00 † syn Grzegorz Tadajewski w rocznicę urodzin 

18.00  W intencjach czcicieli MBNP 

19.07. – Czwartek  

7.00 † ks. Jarosław Żuchowski  

18.00 † Tadeusz Świderski 12 rocznica śmierci 

18.00 † rodzice: Maria i Jan Pich oraz zmarli z obojga stron 

20.07. – Piątek – wspomnienie bł. Czesława, prezbitera 

7.00 † Nadzieja(f), Józef, Stefania, Mikołaj, Jan, Barbara 

18.00 † Waleria Zawadzka 24 rocznica śmierci, Czesław, Marianna, 
Andrzej 

21.07. – Sobota  

7.00  
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla ks. Krzysztofa – 

intencja od Wspólnoty Żywego Różańca 

17.00 Msza ślubna: Monika Saramak – Łukasz Dzwonkowski 

18.00 † Kazimiera Ratowt 2 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 

22.07. –   XVI Niedziela Zwykła 

7.30 W intencji parafian 

9.30 † Edmund Kopiciński – z okazji urodzin 

9.30 † Winfryd Zieliński 

11.00 † Fryc Szonwic 4 rocznica śmierci 

11.00 † Krystyna Orszewska, Augusta(f) Hank, Mieczysław Wilmański 

12.30 † Jadwiga, Franciszek(17 rocznica śmierci) Mielczak 

18.00 † Aniela Jastrząb 7 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 


