
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 
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Tylko dla faryzeuszów wszystko było już jasne. 
Nie przewidzieli tylko jednego – że Ten, od 
którego oczekiwali potwierdzenia własnej 
„sprawiedliwości”, własnych grzesznych 
zamysłów, jest Jedynym Sprawiedliwym i nie 
przyszedł, by świat sądzić, ale szukać tych, 
którzy zginęli, tych, „którzy się źle mają”. 
A dziś Jezus pyta: Kto z was jest bez grzechu? 
Każdy z nas musi spojrzeć na siebie bez 
udawania, obłudy, oszukiwania się. Przecież 
Chrystus już nieraz udowadniał, że zna ludzkie 
myśli... Spowiadamy się z „grzechów cudzych”, 
oskarżamy, napiętnujemy, domagamy się 

sprawiedliwości, jesteśmy oburzeni. A Jezus „pisze nam nasze grzechy” i 
czeka na nasze nawrócenie. Po co więc szukać najpierw błędów u innych, 
po co oskarżać i napiętnować ich wady? Poczytaj to co Jezus pisze dla 
ciebie. Nie doświadczysz miłosierdzia Bożego, jeśli będziesz stale twierdził, 
że nie masz grzechów, że jesteś zdrowy, że masz „tylko lekki katar" i że jesteś 
bez grzechu, to niepotrzebny ci ani lekarz, ani Boże Miłosierdzie. Spróbuj 
jednak zdać się na Jezusa, które jak nikt inny zna prawdę o tobie, najlepiej 
wie, co ci dolega i w jaki sposób uwolnić się od swojej słabości. 
 
 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bóg, który zbawia 

 
Wielki Post ma być dla nas czasem spotkania z Bogiem miłosierdzia, 

który zbawia, wyzwala, dokonuje duchowej odnowy ludzkiego serca. W 
zapowiadanym przez proroków Mesjaszu rozpoczyna się na nowo historia 
człowieka. On „swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia 
miłosierdzie Boga” (Misericordiae vultus, 1). Dzięki Niemu otrzymujemy 
nowe życie. Aby otrzymać nowe życie, potrzeba osobistego spotkania się z 
Miłością miłosierną. Z Bogiem czułym, delikatnym, pochylonym nad 
dzieckiem, a jednocześnie wyraźnie rozróżniającego grzech od grzesznika. 
Takiego Boga doświadczyła kobieta opisana we fragmencie Ewangelii 
przeznaczonym na dzisiejszą niedzielę: „Jezus nie patrzył na nią. 
Schyliwszy się pisał palcem na ziemi. Święty Hieronim twierdzi, że wyliczał 
w ten sposób grzechy oskarżycieli. Syn Człowieczy wiedząc, że ta 
nieszczęsna omdlewa raczej ze wstydu niż ze strachu, nie patrzył na nią, są 
bowiem chwile w życiu człowieka, kiedy największym miłosierdziem jest 
nie widzieć go. Cała miłość Chrystusa dla grzeszników wyraża się w tym 
odwróconym wzroku. Tajemnicze zaś znaki, jakie kreślił na ziemi, nie 
oznaczały nic więcej, jak Jego wolę niepatrzenia na tę nieszczęsną istotę” 
(F. Mauriac, Życie Jezusa, W-wa 1964, s. 142). Trzeba widzieć także i to, że 
kobieta, którą do Niego przyprowadzono, nie wypierała się, nie 
usprawiedliwiała, nie wskazywała nawet na innych, na wspólników jej 
grzechów, nie twierdziła, że jest bez grzechu i dlatego potrzebowała Jezusa. 
„Idź i nie grzesz więcej!” Jak mówił św. Augustyn: kiedy odeszli wszyscy 
pozostali dwoje: biedna kobieta i miłosierdzie. Jeśli nasza scena jest 
krzykiem, by rozpoznać w Jezusie miłosierdzie Ojca, musimy sobie 
uświadomić, czym jest miłosierdzie. To wewnętrzny przymus pochylania 
się nad tym, co słabe, co domaga się zmiłowania przez swoją bezradność i 
wynikającą z tego tytułu zależność. Tak opisywana miłość niesie w sobie 
całkowitą darmowość i bezinteresowność.  /dokończenie na ostatniej stronie/ 



 
INTENCJE MSZALNE 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. W naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. 
prof. dr hab. Marek Żmudziński - dziekan Wydziału Teologii na UWM w 
Olsztynie. Serdecznie witamy go w naszej parafii i prosimy o modlitwę w 
intencji ks. Rekolekcjonisty oraz w intencji owoców rekolekcji w naszym życiu. 

2. Plan rekolekcji – zapraszamy na rekolekcje, które potrwają do środy włącznie. 
Msze św. z nauką dla dorosłych będą sprawowane o godz. 7.00, 
11.00, 18.30. Dzieci na Mszę św. zapraszamy na godz. 17.00. Od 
poniedziałku w konfesjonałach będą obecni kapłani z naszego dekanatu i 
będziemy mogli skorzystać z sakramentu pokuty. 

3. Także w dzisiejszą niedzielę przed kościołami naszego miasta po raz drugi 
„kwitną pola nadziei”. Celem akcji prowadzanej przez wolontariuszy jest 
zbiórka na rzecz podopiecznych naszego hospicjum, a także zwrócenie uwagi 
na ideę opieki hospicyjnej. Pierwsze pola nadziei zakwitły w szkockim 
Edynburgu. Stamtąd też przywędrował do nas zwyczaj darowania żonkili 
osobom przyłączającym się do zbiórki. Organizowana każdej wiosny zbiórka, 
pozwala hospicjum finansować opiekę nad dorosłymi, którzy potrzebują 
całodobowego, profesjonalnego wsparcia. 

4. Dziś także o godz. 17.00 zapraszamy wspólnotę Żywego Różańca do kaplicy bł. 
Doroty na wymianę tajemnic. 

5. Trwamy w okresie Wielkiego Postu. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego 
czasu w duchu pokuty oraz do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych: 
droga krzyżowa dla dzieci w piątek o godz. 16.30, a dla dorosłych o godz. 
17.30, natomiast Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 
17.30. 

6. Od poniedziałku 11 marca do 9 kwietnia 2019 r. w siedzibie Caritasu przy ul. 
Targowej 7, w każdy poniedziałek i wtorek od godz. 10.00 do godz. 12.00 
trwają zapisy na paczki świąteczne dla potrzebujących wsparcia parafian. 

7. Od dziś Panie z Caritasu rozprowadzają świece na stół wielkanocny w cenach: 
10-15 zł.  

8. Także od dziś do dnia 17 kwietnia br. zostaną wystawione kosze na produkty 
żywnościowe do paczek świątecznych oraz skarbonki i dla najuboższych 
mieszkańców naszej parafii. 

9. Za tydzień w niedzielę palmową, przed każdą Mszą św. będą rozprowadzone 
palmy wielkanocne. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na potrzeby 
Caritasu. 
 

W ubiegłym tygodniu odeszła do Wieczności: 
† Regina Rządkowska – Szołkiewicz, l. 77; 
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie… 
 

08.04.  – Poniedziałek - Rekolekcje 
7.00 † ks. Jarosław Żuchowski 
11.00 † Stanisław Szwed – intencja od rodziny Stolarczyków i Szwedów 
17.00 † ks. Piotr Konsalik 
18.30 † Franciszek Mielczak 6 rocznica śmierci 
18.30 † Irena Osobliwa 1 rocznica śmierci, Kazimierz Osobliwy 

09.04. – Wtorek - Rekolekcje 
7.00 † Stanisław Śliwiński 30 dzień po pogrzebie 
7.00 † Przemysław Madej 30 dzień po pogrzebie 
11.00 † ks. Dariusz Stawiecki 
17.00 † ks. Wojciech Kruk 
18.30 † Helena i Andrzej Koban, Maria, Wacław, Jan i Andrzej 

10.04. – Środa - Rekolekcje 
7.00 † Waldemar Makowski 
11.00 † Lidia Hirsz 1 rocznica śmierci, Antoni, Stefania i Hildegarda 
17.00 † Jerzy Gwóźdź 2 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 
18.30 † Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy Smoleńskiej 
18.30  W intencji czcicieli MBNP 

11.04. – Czwartek 
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Ireny Matuszewskiej z okazji 82-giej 

rocznicy urodzin 
18.00 † Jutta, Paweł, Winfrid, Jan oraz zmarli z rodziny 
18.00 † ks. bp Andrzej Śliwiński 
18.00  

12.04.  Piątek 
7.00 † Mieczysław Kominek 30 dzień po pogrzebie, Tadeusz Kominek 3 rocznica śmierci, Henryka(f) 

Wróblewska 10 rocznica śmierci 
18.00 † Jadwiga Lipień 17 rocznica śmierci, Franciszek Lipień i zmarli z rodziny Stawickich, Stawiarzów 
18.00 † Wiktoria i Antoni Mówińscy 
18.00 † Roman Obszarski 5 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron, Kazimierz Flis 2 rocznica śmierci, 

Marek Flis 7 rocznica śmierci, Ewa Czerchoniak 
18.00 † Alina Wojda, Maciej Wojda, Leokadia Oziemczyk i zmarli z rodzin: Cielątkowskich i Ślazińskich 

13.04. – Sobota  

7.00 O Boże błogosławieństwo, obfitość darów Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla ks. Przemysław 
z okazji imienin 

7.00 † Henryk Jabłoński 2 rocznica śmierci 

18.00 O Boże błogosławieństwo, obfitość darów Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla ks. Przemysław 
z okazji imienin – intencja od III FZŚ 

18.00 † Henryk Kowalczyk 4 rocznica śmierci 
18.00 † Rodzice: Wojciech i Weronika oraz siostra Bronisława(f) 
18.00 † Tadeusz Wawrzak 20 rocznica śmierci, żona Kazimiera, synowie: Jan i Henryk 

14.04. – Niedziela Męki Pańskiej 
7.30 W intencji parafian 
7.30 † Antoni Hirsz 30 rocznica śmierci, Stefania, Lidia i Hildegarda 
9.30 † Stanisława(f) Głogowska 2 rocznica śmierci, Jerzy Głogowski  
9.30 † Winfrid Zieliński, Władysława(f) i Tadeusz Tadajewscy, Ludwika(f) i Konrad Omieczyńscy 
11.00 † Henryk Słysz, Edward Reszka i Łukasz Dobosz 
11.00 † Stanisława(f) Heród w rocznicę śmierci 
12.30 † Jolanta Dacewicz 10 rocznica śmierci, zmarli rodzice: Zofia i Władysław Dacewicz, Helena i 

Norbert Kończyńscy 
12.30 † Ryszard Gajaszek i zmarli z rodziny Gajaszek i Welke 
18.00 † Jan Partyka 45 rocznica śmierci i teściowa Wanda Partyka 


