
Z wewnętrznego bogactwa wypływają, jak w przypadku ubogiej 
wdowy, starania o chwałę Bożą. Chodzi o świątynię i parafię, potrzeby 
diecezji i Kościoła powszechnego. Dobra te wymagają jednak ciągłej 
troski. Możemy włączyć się w te dzieła przez udział w konkretnych 
pracach (sprzątanie kościoła, porządkowanie cmentarza), jak i ofiary 
składane na tacę, a przeznaczone na różne potrzeby, zarówno świątyni 
(opłaty bieżące za prąd, sprzątnie, konserwacja), sal dla grup 
duszpasterskich, jak i diecezji (zbiórki żywnościowe czy inne akcje 
„Caritas”, ofiary na seminarium duchowne, cele misyjne). Dbałość o 
potrzeby parafii odnosi się również do troski o diecezję i cały Kościół. W 
ten sposób wspieramy nie tylko inicjatywy proboszcza, ale również 
przedsięwzięcia biskupa diecezjalnego czy samego ojca świętego, 
pomagamy budować kościoły, szpitale, szkoły w krajach misyjnych. 

Zawsze najważniejszy jest dar serca, 
autentyczna opieka duchowa i 
materialna dla potrzebujących 
rodzin, a nie danina wynikająca z 
przymusu czy ponaglania. Taka 
postawa prowadzi do bogactwa 
duchowego i przyczynia się do 
zdobywania świętości. 

___________________________________________________________________ 

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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Ku bogactwu ducha 
 

Jezus, który naucza z mocą, krytykuje postępowanie uczonych w 
Piśmie. Zarzuca im, że działają na pokaz: chcą wyróżniać się przez swój 
strój, są spragnieni uznania i honorów, ich zarozumiałości towarzyszy 
chciwość i obłuda. Nie tylko objadają ubogie wdowy, ale również – 
powierzchownie i fałszywie pobożni – modlą się na pokaz. 
Przeciwieństwem zachowania uczonych w Piśmie staje się „uboga 
wdowa”, która stanowi wzór oddania i zaufania Bożej Opatrzności. To 
ona wykazuje się prawdziwą pobożnością i ofiarnością. Widzi to Jezus, 
który siedzi naprzeciw ostatniej, tzn. trzynastej skarbony na dziedzińcu, 
do której wrzucano dobrowolne ofiary na ofiary całopalne. Tak więc 
kobieta, która wrzuciła do skarbony „wdowi grosz”, przeznaczyła 
wszystkie swoje pieniądze na kult i chwałę Bożą. 

Hojności zasiewu zależy od otwartości serca, a ta z kolei 
przyczynia się do obfitość zbiorów. I nie chodzi tu o wielkość inwestycji, 
ale o postawę człowieka, by nie dawać minimalistycznie i na pokaz, i 
tylko z tego, co nam zbywa. W swoim całkowitym zaufaniu ewangeliczna 
wdowa jest podobna do Jezusa. Na tym polega prawdziwa pobożność i 
wiara chrześcijańska. Jak zauważa kard. Karol Wojtyła, „Środki ubogie 
mają to do siebie, że są w pewien sposób najbogatsze, gdyż głównym 
środkiem ubogich jest ludzkie serce. Tylko trzeba do niego trafić. Bez 
tego środka wszystkie bogate środki są ubogie. Przestają działać”. 
Słowo Boże wiedzie nas drogą do odkrycia duchowego bogactwa i 
umacniania go w swoim życiu. Podstawą rozwoju duchowego bogactwa 
jest żywy kontakt z Trójjedynym Bogiem i realizacja wskazań Kościoła. 
Na tej drodze pomocą mogą stać się dla nas pouczenia świętych. Św. 
Ignacy Loyola w słynnych „Ćwiczeniach Duchowych” zwraca uwagę, by 
żyć i postępować „na większą chwałę Bożą”. Jego inna zasada brzmi 
„więcej”  i pomaga dojrzewać duchowo, by przechodzić od „muszę” do 
„chcę”, od tego, co „dobre”, do tego, co „lepsze”; od tego, co „poprawne”, 
do tego, co „święte”. 
 

/dokończenie artykułu na ostatniej stronie/ 



INTENCJE MSZALNE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
 
 

1. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do 
wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską 
i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.  

2. Jeszcze dziś na godz. 17.00 do kaplicy bł. Doroty zapraszamy na 
spotkanie Wspólnotę Żywego Różańca na wymianę tajemnic. 

3. Przez cały miesiąc listopad zapraszamy na różaniec wypominkowy o 
godz. 17.30 i Mszę św. zbiorową o godz. 18.00 w intencji zmarłych, 
których wypisaliśmy na kartkach.  

4. W najbliższy czwartek o godz. 19.00 do katedry zapraszamy młodzież 
przygotowujące się do bierzmowania, rok I i rok II. 

5. Za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczamy na ogrzewanie. 
6.  Za tydzień, w niedzielę, zapraszamy o godz. 19.00 do domu 

parafialnego na spotkanie szkoły biblijnej. 
7. Za tydzień, w niedzielę, po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszamy 

rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. na 
spotkanie. 

8. Także za tydzień, w niedzielę, w naszej parafii będziemy gościli ks. 
dra Marcina Pinkiewicza, ojca duchownego WSD w Elblągu, który 
wygłosi do nas Słowo Boże, a po Mszy św. będzie rozprowadzał 
kalendarze, które są formą wsparcia seminarium. 

9. Pan Bartłomiej rozpoczął roznoszenie poświęconych opłatków na stół 
wigilijny. Przyjmijmy go z otwartością i życzliwością. 

10. Przy biuletynach są jeszcze wyłożone kartki na wypominki i Mszę 
św. zbiorową za zmarłych, za których modlimy się w miesiącu 
listopadzie. Koperty z kartkami możemy zabierać ze sobą do domów 
i wypełnione składamy na tacę, w zakrystii lub kancelarii. 

11. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego, którego możemy 
zakupić w przy wyjściu z katedry, jak również Małego Gościa, 
który jest adresowany do dzieci.  

 
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
† Dariusz Czarnuch, l. 45; 
† Edward Studziński, l. 81; 
† Janina Jędrzejczyk, l. 80; 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 
 
 
 

 

12.11. Poniedziałek – św. Jozafata, biskupa i męczennika 
7.00 † Witold w dniu imienin, Joanna, Stanisław, Janina, Edmund i rodzice z obojga stron 
7.00 † Stanisław – Msza św. gregoriańska(11) 
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Łukasza i Natalii w 3 miesiące po ślubie 
18.00 † Michał i jego syn Wiktor w 13-te urodziny 
18.00 † zmarli rodzice: Mieczysław i Zofia Fiszka, Jan Bakierski, brat Kazimierz, Tadeusz i siostra Teresa 
18.00 † Marta Dulmer w rocznicę śmierci zmarli z rodziny Tomaczkowskich 
18.00 † Antoni Malesa 1 rocznica śmierci 
18.00 † Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(13) 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

13.11. – Wtorek – śś. Pierwszych Męczenników Polskich 
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Grzegorza i Marty w 3 miesiące po ślubie 
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Tomasza i Andżeliki w 3 miesiące po ślubie 
18.00 † Irena Ronowska 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska( 14) 
18.00 † Stanisław – Msza św. gregoriańska(12) 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

14.11. –  Środa  
7.00 † Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(15) 
7.00 † Stanisław – Msza św. gregoriańska(13) 
18.00 † Kazimierz Kęgielewski 3 rocznica śmierci 
18.00 † Andrzej Sienkiewicz 1 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 
18.00  W intencjach czcicieli MBNP 

15.11. – Czwartek 
7.00 † Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(16) 
7.00 † Stanisław – Msza św. gregoriańska(14) 
18.00 † Anna Baraniak – intencja od przyjaciół 
18.00 † Zofia Kopycińska 
18.00 † Mirosław Kiempski 15 rocznica śmierci, Kuegunda(f) Dębska 7 rocznica śmierci 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

16.11. – Piątek  
7.00 † Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(17) 
7.00 † Stanisław – Msza św. gregoriańska(15) 
7.00 † Halina Ciesielska 3 rocznica śmierci, Adam Ciesielski i zmarli z rodziny 
18.00 † Eleonora(f) Myśluk 7 rocznica śmierci, zmarli rodzice: Antoni Sidorowicz 28 rocznica śmierci, 

Weronika Sidorowicz 5 rocznica śmierci 
18.00 † Jerzy Dunajski 30 dzień po pogrzebie 
18.00 Ks. Jarosław Żuchowski 2 rocznica śmierci – intencja od księży 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

17.11. – Sobota – św. Elżbieta Węgierska, wspomnienie 
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marcina i Sylwii 3 miesiące po ślubie 
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Roberta i Kamili 3 miesiące po ślubie 
7.00 † Stanisław – Msza św. gregoriańska(16) 
18.00 Rezerwacja 
18.00 Rezerwacja 
18.00 † Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(18) 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

18.11. –  XXXIII Niedziela Zwykła 
7.30 † Stanisław – Msza św. gregoriańska(17) 
7.30 † Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(19) 
9.30 † Edmund Kopiciński z okazji imienin 
9.30 † ks. Jarosław Żuchowski 2 rocznica śmierci – intencja od kapłanów 
11.00 Msza św. dziękczynna w pierwszą rocznie urodzin Bartosza z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

niego i Martyny, Szymona, Piotra i rodziców 
11.00 † Leszek Musiński 24 rocznica śmierci i marli rodzice: Henryka(f) i Jan 
12.30 †Jerzy Zgubiński 2 rocznica śmierci 
12.30 † Alicja i Stanisław Kira i dziadkowie z obojga stron 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 


