
PARAFIA KATEDRALNA  
ŚW. JANA EWANGELISTY W KWIDZYNIE 

82-500 Kwidzyn, ul. Targowa 7, tel. 55 279 60 06 
e-mail: katedrakwidzyn@gmail.com 

www.katedrakwidzyn.pl 
  

  
  
  
  

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 

18.00 
Dni powszednie: 7.00, 18.00 
Adoracja: Czwartek od godz. 17.00 
Spowiedź święta: od 6.45 i od 17.30  

KANCELARIA PARAFIALNA 
  

Wtorek w godz. 10.00 – 12.00 
Środa w godz. 16.00 – 18.00 
Piątek w godz. 15.00 – 17.00 

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 

GRAWERNIA KWIDZYN 
tel. kom. 509 – 470 - 030 

  

 

 

Nr 308(2019)| CHRZEST PAŃSKI |13.01.2019 r.| Łk 3,15-16.21-22 

 Woń krzyżma jest 
wezwaniem, byśmy 
roznosili w naszym 
życiu „woń Chrystusa”. 
Chodzi o to, byśmy 
przez bliskość z 

Chrystusem, 
zjednoczenie z Nim w 
miłości, mogli rozwijać 

podstawowe 
powołanie, które 
otrzymaliśmy na 
chrzcie – chodzi o 
powołanie do świętości. 
Dokonuje się to przez 

wytrwałą modlitwę, która ma stawać się miłą Bogu jak woń kadzidła. Stawanie się 
człowiekiem modlitwy sprawia, że w swoim życiu, dzięki obecności Ducha Świętego, 
upodabniamy się do Chrystusa i pełnimy wolę Bożą. Jeśli będziemy promieniować 
świętością, to wtedy inni będą mogli zobaczyć w nas autentycznych świadków 
obecności Boga w świecie. To świadectwo wyraża się we wzajemnej miłości. I jest 
znakiem, również dla tych, którzy nie znają Chrystusa, że źródłem miłości i dobroci 
jest Trójjedyny Bóg. 
 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Szerzyć woń krzyżma 
 
W Święto Chrztu Pańskiego wpatrujemy się w pokornego Jezusa, który wraz z całym 
ludem przystąpił do chrztu, którego udzielał Jan w Jordanie. W trakcie modlitwy 
dochodzi do niecodziennej sytuacji: na Jezusa zstępuje Duch Święty, a z nieba słychać 
głos Ojca: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Jezus 
objawia się w tej scenie jako wzór człowieka modlitwy. 
To właśnie scena znad Jordanu stanowi punkt zwrotny w życiu Jezusa i jest 
momentem inaugurującym Jego mesjańską misję. Od tego momentu Jezus z Nazaretu 
staje się osobą publiczną. Pokazuje, że łączy się solidarnie z grzesznikami, choć sam 
nie jest grzesznikiem. 
Królowie, kapłani i prorocy bywali namaszczani olejem. Jezus przewyższa ich 
wszystkich, ponieważ jest „namaszczony” Duchem Świętym, który Go najściślej 
łączy z Bogiem. Jezus wstępując do Jordanu uświęcił wodę, która stała się symbolem 
oczyszczenia i udziału w Jego tajemnicy. Jak naucza papież Franciszek, „Urodziliśmy 
się dwukrotnie: najpierw do życia naturalnego, a po raz drugi, dzięki spotkaniu z 
Chrystusem w źródle chrzcielnym. Tam umarliśmy dla śmierci, aby żyć jako dzieci 
Boże na tym świecie. Tam staliśmy się ludźmi, tak jak sobie tego nigdy nie 
wyobrażaliśmy. Właśnie dlatego wszyscy musimy szerzyć woń krzyżma, którym 
zostaliśmy namaszczeni w dniu naszego chrztu” (Audiencja generalna, 2.08.2017). 
Krzyżmo święte jest oliwą zmieszaną z balsamem i poświęconą uroczyście przez 
biskupa we Wielki Czwartek, podczas tzw. Mszy Krzyżma. Nazwa Krzyżmo 
wywodzi się z Imienia: Chrystus (Christus - Chrisma - Krzyżmo). Symbolizuje 
Chrystusa, w którym człowieczeństwo jest złączone z Bóstwem. 
Przy poświęceniu wypowiada się długą modlitwę. W pierwszej części nawiązuje ona 
do gałązki oliwnej, niesionej Noemu po potopie, namaszczenia Aarona i Dawida, 
przede wszystkim zaś do namaszczenia Jezusa Chrystusa po chrzcie w Jordanie. W 
drugiej części modlitwa uprasza o to, by namaszczeni krzyżmem, oczyszczeni od 
zepsucia, stali się świątynią Bożego majestatu i byli wonnością Chrystusa, od którego 
wywodzi się nazwa chryzmy. Dzisiaj krzyżma używa się w namaszczeniu po chrzcie, 
przy bierzmowaniu, święceniach kapłańskich (biskup i prezbiter), poświęceniu 
ołtarza i kościoła. 

 /dokończenie na ostatniej stronie/ 



 
INTENCJE MSZALNE 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży 
w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech 
mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego 
świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych 
darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.  

2. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga 
Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek 
rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę. 

3. Trwa wizyta duszpasterska w naszych domach. W tym tygodniu 
pragniemy odwiedzić parafian zamieszkałych:  
- w poniedziałek – ul. Długa, Radzyńska, Rzemieślnicza, Zdrojowa, 
Żurawia, Żytnia, Koszykowa, Katedralna, Zamkowa Góra – od godz. 16.00; 
- we wtorek – ul. Braterstwa Narodów całość oprócz nr 33 – od godz. 16.00; 
- w środę – ul. Batalionów Chłopskich i Braterstwa Narodów nr 33 – od 
godz. 16.00; 
- we czwartek – ul. Graniczna, Podgórna – od godz. 16.00; 
- w piątek – Warszawska, Mylna i Śliska – od godz. 16.00; 
- w sobotę – Baldram oraz ul. Północna, Letnia, Zimna, Furmańska, 
Tczewska, Pogodna, Zachodnia - kolęda rozpocznie się od godz. 9.00 
zarówno w Baldramie, a także jednocześnie od ul. Furmańskiej i Pogodnej; 

W trakcie tegorocznej kolędy możemy złożyć dodatkowo ofiary na Kościół, które 
będą przeznaczone na dalsze prace renowacyjne w naszej katedrze.  

4. Kancelaria parafialna w czasie trwania kolęd jest czynna w dniach: 
- we wtorek od 10.00-12.00 
- w środę od 16.00 – 17.00. 
- w piątek od 16.00 – 17.00 
 - w sprawie zamawiania intencji w czasie trwania kolędy prosimy zgłaszać się do 
zakrystii po każdej Mszy św. 

5. Ofiary składane za tydzień na tacę przeznaczamy na ogrzewanie. 
 

W tym tygodniu odeszli do wieczności: 
† Anna Kot, l. 87; 
† Halina Palińska, l. 64; 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 
 

14.01.  - Poniedziałek 
7.00 † Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(14) 
7.00 † Stefan Gniadek 30 dzień po pogrzebie 
7.00 † Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(8) 

18.00 † Teresa Czeszejko – Sochacka 8 rocznica śmierci, Tadeusz Czeszejko – Sochacki z okazji 
urodzin 

15.01. – Wtorek 
7.00 † Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(15) 
7.00 † Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(9) 
18.00 † Grażyna Sznaza i rodzice z obojga stron 

16.01. –  Środa  
7.00 † Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(16) 
7.00 † Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(10) 
18.00  W intencji czcicieli MBNP 

17.01. – Czwartek – św. Antoniego, opata, wspomnienie 
7.00 † Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(17) 
7.00 † Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(11) 
18.00 † Urszula Kępska 4 rocznica śmierci, Antoni Kępski i zmarli rodzice z obojga stron 

18.01. – Piątek  
7.00 † Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(18) 
7.00 † Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(12) 
18.00 † Halina Wiatrowska 8 rocznica śmierci oraz o powrót do zdrowia dla Izabeli 

19.01. – Sobota – św. Józefa Sebastiana Pelczara, wspomnienie 
7.00 † Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(19) 
7.00 † Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(13) 
7.00 W intencji parafian 
7.00 † Elżbieta Bolechowska  

16.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Ewy i Henryka Mroczek z okazji 
50-lecia zawarcia sakramentu małżeństwa oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny 

18.00 † Urszula Siejka- Pieniążek 1 rocznica śmierci 
20.01. – II Niedziela Zwykła 

7.30 Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę 
Matki Bożej w małżeństwie i rodzinie dla Agnieszki 

7.30 † Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(20) 
9.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Stanisławy i Lecha 

Lewandowskich z okazji 40-lecia zawarcia sakramentu małżeństwa oraz o 
błogosławieństwo dla całej rodziny 

9.30 † Mieczysława(f) Domagała i rodzicie: Zofia i Mieczysław Milda 
11.00 † Helena Jamrożek w rocznicę śmierci 
11.00 † Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(14) 
11.00 † Jadwiga Bik 8 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 
12.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Anny Jaremko z okazji 50-lecia 

urodzin 
12.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Danuty i Jerzego z okazji 60-lecia 

zawarcia sakramentu małżeństwa oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny 
18.00 † Zofia, Irena i Władysław Cytarscy 


