
Źródłem mocy 
sakramentu małżeństwa 
jest stała obecność 
Jezusa, zaproszonego do 
związku w chwili jego 
zawarcia i zapraszanego 
tam ponownie w 
codziennej modlitwie 
oraz w sakramentach 
pokuty i Eucharystii. 
W ostatnim czasie 

bardzo szybko w świadomości ludzi 
postępuje umniejszenie wartości 
nierozerwalności małżeństwa. Powoli 
obojętniejemy na to zjawisko, na związane 
z tym tragedie, rozprzestrzeniają się 
elementy mentalności prorozwodowej w 

postaci „targów rozwodowych”. Bywa, że nawet sami małżonkowie 
żyjący w związku sakramentalnym zakładają wcześniej, wręcz 
„planują” rozwód w przypadku niepowodzeń w małżeństwie. 
Nierzadko, też, niestety, katoliccy rodzice podpowiadają takie 
rozwiązanie w sytuacji kryzysu małżeństwa swych dzieci. Dlatego 
rozważając dzisiejsze słowo Boże warto pamiętać o słowach św. Jana 
Pawła II: „nie żyje się, nie kocha się, nie umiera – na próbę”. 
___________________________________________________________________ 

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	

tel. kom. 509 – 470 - 030 

    Biuletyn parafialny 
_________________________________________________ 
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Nierozerwalni 
Autor natchniony w Księdze Rodzaju kończy opis stworzenia 

niewiasty stwierdzeniem: „mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę 
swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. 
Taki był i jest Boży pomysł na szczęście i człowieka. Przypomina o 
tym Jezus w dzisiejszej Ewangelii w dyspucie z faryzeuszami: „Co 
więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. W ten sposób 
głosi, że od samego początku Stwórca proponuje małżeństwo jako 
wieczyste przymierze, w którym obowiązuje jedność myślenia, woli i 
miłości oraz nierozerwalność. Zarówno mężowi, jak i żonie nie wolno 
zatem zrywać ustanowionej przez Boga jedności i związać się z innym 
partnerem, bo popełniają „cudzołóstwo”. 

Pierwszy cud, na podstawie którego uczniowie uwierzyli, 
uczynił Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej. Uświęcił w ten sposób 
związek małżeński, wnosząc przez swoją obecność błogosławieństwo 
i radość. Małżeństwo chrześcijan z woli Chrystusa staje się 
sakramentem, czyli świętym znakiem prawdziwego powołania 
małżonków do świętości. Dzięki obecności Ducha Świętego 
małżonkowie podtrzymują i umacniają swój związek przez wzajemne 
oddanie i niepodzielną miłość, wypływającą z Boskiego źródła miłości. 
A także są zatroskani o dobro swoich dzieci. 

Nierozerwalność wypływa z samej natury miłości. 
Sakramentalne „ślubuję ci”, wypowiedziane wobec współmałżonka 
stanowi uczestnictwo w nieodwołalnym „tak” wypowiedzianym przez 
Chrystusa Kościołowi. Jest zatem czymś więcej niż czysto ludzką 
umową i przyrzeczeniem wzajemnej miłości, choć nawet ludzka tylko 
przysięga domaga się spełnienia tego, co się obiecało. Ten „węzeł” 
sakramentalny oznacza nie tylko zaangażowanie osobiste, ale przede 
wszystkim zobowiązanie moralne do wierności. U podstaw 
nierozerwalności leża również względy socjologiczne, ponieważ 
małżeństwo jest również wymogiem małżeństwa jako instytucji. 

Małżonkowie przeżywają małżeństwo w codzienności 
naznaczonej ludzką słabością. Aby jednak mogli umacniać więź 
sakramentalną w Chrystusie, wystarczy codzienna modlitwa 
małżeńska, regularna spowiedź, wspólny udział we Mszy św. 
niedzielnej, noszenie obrączki, świętowanie kolejnych roczni ślubu 
oraz świadome pielęgnowanie miłości małżeńskiej.  
 

           /dokończenie artykułu na ostatniej stronie/ 



INTENCJE MSZALNE 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
1. Trwa miesiąc październik – miesiąc maryjny. Różaniec dla 

młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 17.30. Różaniec dla 
dzieci w czwartek i piątek o g. 16.30. Zachęcamy do 
odmawiania różańca w naszych domach i rodzinach.  

2. Dziś, we wspomnienie NMP Różańcowej, zapraszamy o godz. 
15.00 do salki w domu parafialnym na spotkanie Wspólnotę 
Żywego Różańca. 

3. Także dziś zapraszamy na spotkanie szkoły biblijnej o godz. 
19.00, do domu parafialnego.   

4. W najbliższy wtorek zapraszamy młodzież (rok II, oraz 
młodzież z klas ósmych szkoły podstawowej i trzeciej 
gimnazjum) przygotowującą się do sakramentu bierzmowania 
na spotkanie do katedry o godz. 19.00. 

5. W najbliższą sobotę do katedry na godz. 19.00 zapraszamy 
na ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Prosimy o 
przyniesienie ze sobą świec. 

6. W przyszłą niedzielę po raz 18. będziemy obchodzić Dzień 
Papieski. Jak co roku przeprowadzona zostanie zbiórka na 
Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą uzdolnioną 
ubogą młodzież po każdej Mszy św. 

7. Domowy Kościół Diecezji Elbląskiej zaprasza 17 listopada br. 
na godzinę 18:00 do Kościoła Przemienienia Pańskiego w 
Nowym Dworze Gdańskim na II Diecezjalny Jubileusz 
Małżeński. Wydarzenie to będzie okazją do odnowienia 
przysięgi małżeńskiej, do powtórnego ślubowania miłości, 
wierności, uczciwości i wytrwałości aż do śmierci. Więcej 
informacji na plakacie, na stronie internetowej Domowego 
Kościoła Diecezji Elbląskiej (www.dk.elblag.pl) oraz profilu 
fejsbukowym DK Elbląg". 

8. W tym tygodniu patronuje nam w sobotę bł. Honorat 
Koźmiński (1829-1916), polski kapucyn, założyciel 
wielu zgromadzeń zakonnych bezhabitowych. 

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
† Ireneusz Szymański, l. 62; 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… 
 

08.10. Poniedziałek 
7.00 W intencji parafian 
7.00 † Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(8) 
18.00 † Danuta i Janusz Krogulec 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla s. Walerii z okazji imienin – intencja od 
księży pracujących w parafii 

18.00 † Andrzej Świderski 
18.00 † Wacław Najmowicz – Msza św. gregoriańska(15) 

09.10. – Wtorek – bł. Wincentego Kadłubka, wspomnienie 
7.00 † Wacław Najmowicz – Msza św. gregoriańska(23) 
7.00 † Mirosława(f) Buksińska 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(9) 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Teresy oraz rodzin: Strubel, 
Jucewicz i Subocz 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Ignacego w 3 rocznicę urodzin 
10.10. –  Środa 

7.00 † Wacław Najmowicz – Msza św. gregoriańska(24) 
7.00 † Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(10) 
18.00 † Jan Struck 2 rocznica śmierci oraz rodzice z obojga stron, Bogdan Godlewski 
18.00 † Bolesław Sawicki 19 rocznica śmierci, zmarli rodzice i rodzeństwo z obojga stron 
18.00 † Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy pod Smoleńskiem 
18.00  W intencjach czcicieli MBNP 

11.10. – Czwartek 
7.00 † Wacław Najmowicz – Msza św. gregoriańska(25) 
7.00 † Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(11) 
18.00 † Marianna, Stefan, Jan, Henryk Matysiak 
18.00 † Stefania, Walenty, Bolesław, Edmund, Marianna Zając 
18.00 † Michalina, Władysław, Wacław Małek, Jan Ramian 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Justyny i Andrzeja oraz Wiktorii oraz o 

szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny 
12.10. – Piątek 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla  Barbary – intencja od przyjaciół 
7.00 Msza św. dziękczynna za wspólnie przeżyte 50 lat w małżeństwie  dla Zenobii i Michała z 

prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Andrzeja, Emilii, Joanny, Waldemara, 

Pawła i Barbary wraz z rodzinami 
18.00 † Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(12) 
18.00 † Wacław Najmowicz – Msza św. gregoriańska(26) 

13.10. – Sobota 
7.00  † Wacław Najmowicz – Msza św. gregoriańska(27) 
15.30 Msza św. ślubna: Tomasz Domke – Marta Michalczyk 

18.00 
† Zmarli rodzie: Agnieszka Galińska 11 rocznica śmierci, Jan Galiński z okazji urodzin – 
intencja od Waldemara z rodziną 

18.00 † Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(13) 
18.00 † Ludwik Muzyka 4 rocznica śmierci, Genowefa Muzyka 
19.00 Nabożeństwo fatimskie 

14.10. –  XXVII Niedziela Zwykła – Dzień Papieski 
7.30 † Wacław Najmowicz – Msza św. gregoriańska(28) 
7.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny i Krzysztofa z okazji 11 rocznicy ślubu 

oraz dla całej rodziny 
9.30 † Maria i Jan Bryksa, córka Krystyna, syn Włodzimierz 
9.30 † Teresa i Maksymilian Jajkowsy oraz zmarli z rodziny Jajkowskich i Piwońskich 
11.00 † Józefa(f) Wudarczyk 15 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 
11.00 Msza św. dziękczynna  z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kazimierza Mazur z 

okazji 80 -lecia urodzin, dla Jadwigii Mazur z okazji imienin oraz z okazji ich 52-lecia ślubu 
12.30 † Henryk Osóbka 18 rocznica śmierci i zmarli z rodizn Osóbków i Lemanowiczów 
12.30 † Edward Gołaś, Janina i Wiesław Baniakowie, Urszula, Józef, Stanisław i Mieczysław Gołaś 

oraz Teresa Kwiecień i zmarli z rodzin: Ziemowicz i Gogół 
18.00 † Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(14) 


