
Dzisiaj 
niemal na 

każdym 
kroku widać 
zacieranie się 
granic między 
dobrem a 
złem. Widząc 

to, co dzieje się na świecie, wielu mówi: Nie warto być dobrym, nie opłaca 
się być sprawiedliwym! Przecież ludzie kombinują, oszukują, żyją tak, jakby 
Boga nie było i mają się całkiem dobrze. Oni nie za często narzekają. 
Przeciwnie, narzekają ci, którzy żyją uczciwie, przestrzegając przykazań 
Bożych i kościelnych. Człowiek chce niekiedy dostosować prawo do sytuacji 
życiowej, w jakiej się znajduje. Bóg nie żąda rzeczy niemożliwych, rzeczy 
nie do wykonania. On mówi, abyśmy żyli według Jego przykazań, 
świadczyli o tym swoją postawą. Warto więc wsłuchać się i przemyśleć dziś 
na nowo pouczenie Apostoła Jakuba: „Przyjmijcie w duchu łagodności 
zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. 
Wprowadzajcie zaś w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi 
samych siebie”. 
___________________________________________________________________ 

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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Zanieczyszczenie serca 
Dla chrześcijan najważniejsze jest przykazanie miłości. Natomiast 

jeśli ktoś skrupulatnie przestrzega wszelkich praw, nie przepajając ich 
miłością, jest daleki od prawdziwej pobożności. Jest to pobożność 
pozorowana, na pokaz, która prowadzi do zakłamania osobowości. Nie 
dopuszcza do siebie, że niestety najbardziej oszukuje nie innych, ale siebie 
samego. Przy takiej postawie człowiek nigdy nie spotka się z Bogiem. To do 
takich ludzi odnoszą się słowa Jezusa skierowane do faryzeuszy o grobach 
pobielanych, które na zewnątrz są piękne, a w środku pełne nieczystości. 

Skrzywienie, które Jezus wytykał niektórym faryzeuszom, 
polegające na przywiązywaniu nadmiernej wagi do czystości zewnętrznej 
zamiast czystości serca, powtarza się także dziś. Martwimy się bardziej 
zanieczyszczeniem atmosfery, wody, dziurą ozonową, tymczasem wokół 
zanieczyszczenia serca panuje cisza. Kto na przykład zastanawia się nad 
zanieczyszczeniem prawdy za sprawą przekręcania informacji? Czy my, 
bardzo uważający na to, co wchodzi do naszych ust (produkty świeże, a nie 
przeterminowane), ale nie przykładając wagi do tego, co z nich wychodzi 
(słowa raniące, agresywne), nie zasługujemy na naganę Chrystusa: 
„Obłudnicy!”? 

Każdy z nas wie doskonale, że należy przestrzegać przykazań. Tylko 
prawy człowiek, jak śpiewaliśmy w dzisiejszym psalmie responsoryjnym, 
zamieszka w domu Pańskim. Bóg nie zmusza człowieka do niczego, ale 
wskazuje mu, że tylko wtedy, gdy będzie żył według przykazań, osiągnie 
życie wieczne. Czy jednak człowiek tak do końca jest odpowiedzialny za 
swoje postępowanie, czy właściwie korzysta z wolności danej przez Stwórcę? 
Tylko wolny wybór pozwala otwierać się na działanie łaski Bożej. 

Każdy z nas obiera w życiu pewien „kurs”, system wartości, według 
których postępuje, precyzuje cel życia. Św. Jan Paweł II w czasie IV 
pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 roku mówił w Koszalinie: „Dekalog, ten 
moralny fundament, jest od Boga i jest dla człowieka, dla jego dobra 
prawdziwego. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład 
życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze... Bez Boga pozostają 
ruiny moralności”.   /dokończenie artykułu na ostatniej stronie/ 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Podczas 
uroczystej Mszy Świętej o godz. 18.00 pragniemy wypraszać pomoc Maryi, 
Stolicy Mądrości, dla uczniów, nauczycieli, katechetów, rodziców i 
wszystkich zatroskanych o wychowanie i wykształcenie młodego 
pokolenia. 

2. W pierwszy czwartek miesiąca podczas adoracji o godz. 17.00 będziemy 
modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, które polecimy także 
Bogu na Mszy św. o godz. 18.00. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Kapani: ks. Krzysztof, 
ks. Piotr, ks. Marek i ks. Przemysław, odwiedzą swoich chorych z Komunią 
św. od godz. 8.30. Tego dnia zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych 
do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od godz. 17.30, a 
następnie na Mszę św. wynagradzającą ku czci NSPJ. 

4. W sobotę także z naszego miasta wyruszy z Parafii Św. Trójcy pielgrzymka 
do Sanktuarium w Piasecznie. Start pielgrzymki pieszej o godz. 9.00, a 
rowerowej o godz. 9.30. Wszystkich serdecznie zapraszamy. 

5. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 11.00 zapraszamy w imieniu 
naszego parafialnego Caritasu wszystkich pierwszoklasistów z plecakami. 
Podczas Mszy św. dokonamy poświęcenia tornistrów, a dzieciom zostaną 
wręczone okolicznościowe dyplomy upoważniające pierwszaków do 
wykonania 3 darmowych zdjęć w zakładzie fotograficznym przy naszej 
katedrze. Wszystkie dzieci uczestniczące we Mszy św. otrzymają również 
słodkości. 

6. Zapraszamy na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu 
Świętym 10 września o 19.00 Spotkania będą się odbywały raz w tygodniu 
przez 8 tygodni w naszej katedrze. Celem tych rekolekcji jest osobiste 
spotkanie z Bogiem i doświadczenie Jego miłości. Miłości bezwarunkowej, 
większej niż śmierć. Miłości, która będzie przemieniała Twoje życie. To 
otwarcie się na Słowo Boże i pozwolenie na prowadzenie przez Ducha 
Świętego. Jezus Cię zaprasza! 

7. W następną niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczamy na fundusz 
remontowy. 

8. Kancelaria parafialna od września jest czynna: we wtorki w godz. 10.00 – 
12.00, w środy w godz. 16.00 – 18.00 i w piątki w godz. 15.00 – 17.00. 

9. W każdą środę zapraszamy na nabożeństwo ku czci Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich intencji. 

10. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego, którego możemy zakupić w 
przy wyjściu z katedry. W dzisiejszym numerze m.in. ciekawe artykuły: o 
wizycie papieża Franciszka w Irlandii i Światowym Spotkaniu Rodzin, o 
Ignacym Daszyńskim – jednym z ojców naszej niepodległości, a także o 
przyszłości małych gospodarstw w Polsce. Zapraszamy do lektury!  
 
 

 

03.09. – Poniedziałek – św. Grzegorza Wielkiego, wspomnienie 
7.00 † Leonarda(f) Piotrowska z okazji urodzin i Edward Piotrowski 
7.00 W intencji Bogu wiadomej 
18.00 † Gizela Szwarc z okazji urodzin 
18.00 † Janina Świdrska, Karolina Brzostowska 
18.00 † Bronisława(f), Leopold, Stanisław, Regina, Walentyna Frelek 

04.09. – Wtorek 
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Michała w rocznicę urodzin 
7.00 † Władysław Rozmysłowicz 20 rocznica śmierci 
18.00 Intencja wolna 
18.00 † Józef Wsiewicz 2 rocznica śmierci 
18.00 † Rozalia Ryłko 

05.09. –  Środa – św. Matki Teresy z Kalkuty, wspomnienie 
7.00 Intencja wolna 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marianny Stasiewicz z 
okazji 90-lecia urodzin oraz dla całej rodziny 

18.00 † Zdzisław Sokołowski 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Klaudii w dniu urodzin 
18.00  W intencjach czcicieli MBNP 

06.09. – Czwartek – pierwszy czwartek miesiąca 
7.00 Intencji Panu Bogu wiadomej 
7.00 † ks. Jarosław Żuchowski 
18.00 † Eugeniusz Tomczak 18 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 
18.00 † Eryka(f) Makowska 40 rocznica śmierci i zmarli rodzice: Marta i Franciszek 

Zentek 
18.00 W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii 

07.09. – Piątek – pierwszy piątek miesiąca 
7.00 Intencja wolna 
7.00 Intencja wolna 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Lily i Andrzeja z okazji 40-

lecia zawarcia związku małżeńskiego 
18.00 † Edward Domaszczyński 11 rocznica śmierci 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Joanny i Jacka Lorek z 

okazji 10-lecia ślubu 
08.09. – Sobota 

7.00  † Eugenia Galewska 30 dzień po pogrzebie 
16.00 Ślub: Karolina Szafran i Krzysztof Białas 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty i Andrzeja z 
okazji 30-lecia sakramentu małżeństwa i dla Wiktorii i Roberta z okazji 2-giej 
rocznicy sakramentu małżeństwa 

18.00 † Jadwiga Zakrzewska 2 rocznica śmierci 
18.00 † Alicja Zardzewiała 22 rocznica śmierci 

09.09. –  XXIII Niedziela Zwykła 
7.30 W intencji parafian 
7.30 † Helena Macutkiwicz 1 rocznica śmierci oraz zmarli rodzice i dziadkowie 
9.30 † Franciszek i Anna Ciężkowscy, Urszula Karpińska 
9.30 † Andrzej Olszewski 17 rocznica śmierci 
11.00 † Helena, Henryk i Anna Bober 
11.00 † Aniela i Stanisław Orszewscy, Teresa Kołodziejczyk, Helena Galińska i rodzice z 

obojga stron 
12.30 † Bernard Wojtaś 5 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 
12.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny i Leona w 38 

rocznicę ślubu 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Iwony i Arkadiusza w 1-szą 

rocznicę ślubu 


