
Dominującym tematem 
przy stole, w pracy czy na 
ulicy są losy bohaterów 
filmowych, ich 
luksusowy styl życia, 
nowe zdobycze techniki 
czy sztuki kulinarnej. 

Nieświadomie 
przejmujemy „filmowy 
styl życia” i w ten sposób 
często uszczęśliwiamy na 
siłę ludzi z najbliższego 
otoczenia, zmuszając ich 

do naśladowania często bezsensownych i sztucznych sytuacji. Nie zdajemy sobie 
sprawy jak ranimy przy tym ich uczucia. Jezus w dzisiejszej Ewangelii wskazuje, że 
mamy żyć tym, co aktualnie dzieje się wokół nas, a nie rozpamiętywać przeszłość 
czy oddawać się nierealnym marzeniom o tym, „co by było, gdyby…”. Dlatego 
patrząc na postawę Marty i Marii Jezus pokazał, że Maria słuchając Jego słów, 
„obrała najlepszą cząstkę”, czyli dobrze zrozumiała, co należy czynić w danym 
momencie. 
___________________________________________________________________ 

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 

                                          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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Nasze troski 

Nasze codzienne życie wypełniają różne troski i niepokoje. Są one często 
wywołane trudną sytuacją lub przewidywaniem takiej sytuacji. Podobnie było w 
domu przyjaciół, Łazarza, Marty i Marii, w którym gościnnie przyjęto Jezusa. 
Obserwując zachowanie sióstr, Jezus upomina Martę nie dlatego, że ona usługuje, 
lecz dlatego że ta prosta czynność całkowicie ją pochłania i nie pozwalając dostrzec 
spraw ważniejszych. 

Co w naszym codziennym życiu jest przyczyną naszych niepokojów i 
stanowi przeszkodę w dobrym przeżywaniu czasu? Często zdarza się, że sposób 
naszego postępowania kształtuje wzgląd ludzki. Liczymy się z tym, co powiedzą 
mniej lub bardziej życzliwi nam sąsiedzi. To oni wielokrotnie kształtują nasze 
postrzeganie świata, patrzenie na innych czy religijność. A nasz niepokój polega na 
tym, że stajemy wobec dylematu: jak dobrze wypaść w ich oczach, żeby sobie 
czegoś złego o nas nie pomyśleli. Dlatego zaczynamy koncentrować się na rzeczach 
drugorzędnych i postrzegać świat przez pryzmat plotek, obmów czy oczerniania 
innych. 

Inną przeszkodą na drodze naszego życia są przyzwyczajenia. Mówi się o 
nich, że stanowią „drugą naturę” człowieka. Przyzwyczajenie sprowadza się do 
wytwarzania w nas pewnych nawyków, bez których – jak uważamy – dzień byłby 
stracony. Dla niektórych są to prozaiczne czynności dnia codziennego, jak wypicie 
kawy, obejrzenie ulubionego serialu czy pójście na spacer z psem. Dla innych będzie 
to nieustanne poszukiwanie „dziury w całym”, nieumiarkowane zainteresowanie czy 
ciekawość dotyczą życia innych ludzi. Przyzwyczajenia powodują, że brakuje nam 
świeżości życia i nowego spojrzenia na rzeczywistość, w której żyjemy. Przeradzają 
się w stereotypowe stwierdzenia: „ja już wiem”, „wiem lepiej”, „mam swoje zdanie 
na ten temat” czy „nie zmienię zdania”. 

Są ludzie, i to wcale nie jest ich tak mało, których życie koncentruje się 
wokół seriali. Ulubione filmy – których akcja w kolejnych odcinkach niewiele 
posuwa się do przodu – wyznaczają rytm życia rodziny. Chcemy podobnie 
funkcjonować, wdrażając obejrzane sytuacje w codzienne życie. Przeoczamy w ten 
sposób najważniejsze, często jedyne chwile. Zdarza się, że nie ma czasu na 
spotkanie z najbliższymi, rozmowę, ponieważ akurat rozpoczął się ulubiony serial.  

/dokończenie artykułu na ostatniej stronie/ 



INTENCJE MSZALNE 
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Dziś 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. 

2. W środę, we wspomnienie św. Krzysztofa, będziemy modlili się za 
kierowców i podróżujących. W tym dniu nasz ks. Krzysztof będzie 
obchodził swoje imieniny. Zapraszamy na Mszę św. w jego intencji, która 
zostanie odprawiona o godz. 18.00. Prosimy także o modlitwę za 
dostojnego Solenizanta. 

3. W czwartek wspominamy rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joachima 
i Annę. Byli oni dziadkami Pana Jezusa, dlatego zachęcamy w tym dniu do 
serdecznej modlitwy za naszych dziadków: żyjącym wypraszajmy Boże 
błogosławieństwo, a zmarłym – wieczne szczęście w niebie. 

4. 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.  

5. Zachęcamy także do zapisania własnych intencji, które pielgrzymi zaniosą 
do Tronu Jasnogórskiej Pani. Zapisane intencje przynosimy do zakrystii 
lub składamy do skrzynki intencji. 

6. Prosimy także osoby, które zechciałyby przyjąć pielgrzymów pod swój 
dach o zgłaszanie się do zakrystii. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 23 VII – św. Brygida, szwedzka mistyczka, patronka Europy. 
• 24 VII – św. Kinga, polska księżna, a następnie klaryska w Starym Sączu. 
• 25 VII – św. Jakub Większy, pierwszy męczennik wśród Apostołów, patron 

Hiszpanii. 
• 26 VII – święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny. 

 
Zmarłym, którzy odeszli w minionym tygodniu. 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie… 

 

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 

23.07. – Poniedziałek  - święto św. Brygidy, Patronki Europy 
7.00 † Stefan i Alicja 
18.00 † Bogdan Chojnacki, Stefan i Roman Chojnaccy 
18.00 † Marek Barejko w rocznicę śmierci 

24.07. – Wtorek   - wspomnienie św. Kingi, dziewicy 
7.00 † Marianna Zając 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Urszula Ortman 7 rocznica śmierci 
18.00 † Eugeniusz Szyszko, Mirosław i zmarli z rodziny Szyszków 

25.07. –  Środa – święto św. Jakuba, Apostoła; św. Krzysztofa - 
wspomnienie 

7.00 
Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i potrzebne dary dla Małgorzaty i Michała z okazji 9-
tej rocznicy ślubu 

18.00 
O Boże błogosławieństwo od Chrystusa Najwyższego Kapłana, potrzebne 
łaski w tym zdrowie dla Ks. Krzysztofa z okazji imienin 

18.00  W intencjach czcicieli MBNP 
26.07. – Czwartek – św. Joachima i Anny, rodziców NMP, wspomnienie 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebna łaski dla Antoniego 
Skorupskiego z okazji 65 – tych urodzin 

18.00 † Henryk Pietras 3 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 
18.00 † Józef Kijewski 14 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 

27.07. – Piątek 
7.00   O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebna łaski dla Tomasza i 

Moniki w 3 miesiące po ślubie 
18.00 † Bronisława(f) Mardyła z d. Budzyńska 

28.07. – Sobota  
7.00  † Jutta(f), Paweł, Agnieszka Franciszek i zmarli z rodziny 
17.00 Msza ślubna: Aleksandra Wójcik – Bartosz Wielogórski 
18.00 † Jadwiga Dziedzic 10 rocznica śmierci  
18.00 † Czesław Gajaszek i zmarli z rodzin: Gajaszek i Bakierskich 

29.07. –   XVII Niedziela Zwykła 
7.30 W intencji parafian 
9.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Anny Kopisto z 

okazji imienin 
11.00 † Piotr Kogut 24 rocznica śmierci, zmarłe rodzeństwo, rodzice z obojga 

stron 
12.30 † Aleksander Żyła 1 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 
18.00 † Edmund i zmarli rodzice z obojga stron 


