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82-500 Kwidzyn, ul. Targowa 7, tel. 55 279 60 06 
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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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10.Wielka Sobota – dzień, w 
którym oddajemy cześć Jezusowi 
Chrystusowi Ukrzyżowanemu. W 
tym dniu również zapraszamy na 
„Ciemną jutrznię” na godz. 9.00. 
Uroczystą Liturgię Wigilii 
Paschalnej rozpoczniemy o godz. 
20.00, na tę Liturgię przynosimy ze 
sobą świece. Poświęcenie 
pokarmów na stół wielkanocny co 
pół godziny od godz. 10.00 do godz. 
16.00, w Korzeniewie i 
Rozpędzinach o godz. 10.00, w 
Lipiankach i Baldramie o 10.30. 
 

11.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – procesja rezurekcyjna o godz. 
6.00, po niej uroczysta Msza św. rezurekcyjna. W tym dniu nie będzie Mszy św. o 
godz. 7.30, następne Msze św. według porządku niedzielnego. Bardzo prosimy o 
Wasze zaangażowanie się w procesję rezurekcyjną i zgłaszanie się do zakrystii.  
12. Od Wielkiego Piątku rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego. 
Wspólnotowo będziemy modlić się 15 minut przed wieczornym nabożeństwem. 

 
BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pamiątka, pamięć, ogołocenie 
 
Dążył ku lepszemu życiu, chciał być postrzegany jako ten, któremu nawet 

przeciwności losu pomagają w życiu codziennym. Gdyby nie przypadek, bo tak 
można nazwać to, co go spotkało, wzrastałby dalej w poczuciu spełnienia. Ale ten 
dzień zmienił wszystko. Z zaradnego stał się bezradnym, ze sprawnego – inwalidą. 
A pamiątka? … Urazy głowy, nóg, rąk. Został ogołocony, odarty ze zdrowia, 
złudzeń. Pozostała mu nadzieja powrotu do zdrowia. Odsunęli się bliscy, znajomi, 
przyjaciele. Pozostała przy nim żona, MIŁOŚĆ, a przede wszystkim Bóg. 

Dlaczego opowiadam na wstępie smutną historię człowieka właśnie 
dzisiaj, w Niedzielę Palmową, w dniu przypominającym tryumfalny wjazd Jezusa 
do Jerozolimy? Ponieważ znamy historię i wiemy, jak było potem. Ponieważ Jezus 
został odarty nie tylko z odzienia, ale również z godności. Ponieważ najbliżsi Mu 
ludzie, uczniowie, w tym najważniejszym momencie odwrócili się od Niego. A On 
„ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,7). „Dlatego też Bóg Go 
nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię 
Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.” (Flp 
2,9-10). Może zbyt często używam słów z Listów Pawłowych, ale to właśnie one 
nadają charakter naszej misji, naszej wierze, którą mamy przekazywać dalej. To 
one inspirują i pomagają zrozumieć Pismo Święte. 

Chcąc sprostać powołaniu do wypełniania Słowa, do głoszenia Ewangelii, 
do przekazywania innym wiary, nadziei i miłości, powinniśmy – jak pisze Izajasz 
w trzeciej pieśni Sługi Pańskiego – stać się nieczułymi na obelgi, na bijących, na 
wyśmiewających, a Bóg będzie nas wspomagał. 
Treść dzisiejszej Ewangelii jest nam znana. W zależności od roku słuchamy 
tekstów w wersji Świętych Marka, Mateusza, Łukasza, Jana, ale czy po 
wysłuchaniu wyciągamy wnioski? Czy po wysłuchaniu lepiej rozumiemy przekazy 
Boga? Wydaje się, że jednak za mało walczymy o dobro wspólnoty, o jedność, o 
pogłębienie wiary. Za mało dbamy o PAMIĄTKĘ po Chrystusie. 
Idźmy więc za Chrystusem, dokądkolwiek nas pośle, by głosić Ewangelię, by 
opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Nas uczyniła Kościołem, którego 
Głową jest Jezus Chrystus. 

Panie, pomóż nam rozumnie wypełniać Twoje nakazy zamieszczone w 
Piśmie Świętym i zachowane w Tradycji Kościoła, abyśmy się stali godnymi miana 
Twoich dzieci. 



 
INTENCJE MSZALNE 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Jeszcze dziś zapraszamy na ostatnie w tym roku nabożeństwo gorzkich żali 
połączone z kazaniem pasyjnym. Początek nabożeństwa o godz. 17.30. 

2. Także przy wyjściu z kościoła możemy składać swoje ofiary na kwiaty do Grobu 
Pańskiego i dekoracje. 

3. Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w 
dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec 
Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. 
Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na 
wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii. 

4. W Wielką Środę zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. 
Nabożeństwo rozpocznie się przy kościele OO Franciszkanów ok godz. 18.45. W 
drodze do naszej katedry będziemy wsłuchiwać się w rozważania męki Pańskiej. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

5. Kancelaria parafialna czynna będzie w tym tygodniu tylko we wtorek w godzinach 
od 10.00 do 12.00 i środę od godz. 16.00- 17.30. 

6. Triduum Paschalne rozpoczynamy od Wielkiego Czwartku – w tym dniu 
przed południem w całej diecezji odprawiana jest tylko jedna Msza św. w katedrze 
św. Mikołaja w Elblągu pod przewodnictwem Ks. Bpa Jacka Jezierskiego w 
koncelebrze wszystkich kapłanów (nie ma porannej Mszy św. w naszej katedrze). 
Wieczorem Mszę Wieczerzy Pańskiej (która kończy okres Wielkiego Postu a 
rozpoczyna okres Triduum Paschalnego) w naszej katedrze rozpoczniemy o godz. 
18.00, po Mszy św. możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w ciemnicy do 
godz. 22.00. Jest to dzień, w którym w sposób szczególny modlimy się w intencji 
kapłanów, dziękując Bogu za dar Eucharystii, którą sprawują prezbiterzy.  

7. Wielki Piątek – zapraszamy na modlitwy do naszej katedry. O godz. 9.00 
będziemy modlić się „Ciemną jutrznią”, na godz. 15.00 zapraszamy na 
Drogę Krzyżową. Jest to dzień śmierci naszego Zbawiciela, w tym dniu 
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post (trzy posiłki w tym 
jeden do syta). Najważniejszym nabożeństwem w tym dniu jest Liturgia 
Męki Pańskiej, na którą zapraszamy o godz. 18.00. Tego dnia adoracja 
Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do godz. 22.00. Od czasu 
zakończenia Liturgii w Wielki Piątek do Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego 
wchodząc do kościoła, przyklękamy przed krzyżem, na którym Pan Jezus umarł za 
nasze grzechy. W tym dniu zapraszamy na kolejną tzw. Noc 
Konfesjonałów, a więc zachęcamy do skorzystania z Sakramentu Pokuty 
i Pojednania Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich, ale w sposób szczególny 
do osób, które nie mogły skorzystać ze spowiedzi w czasie rekolekcji z powodu 
pracy czy innych obowiązków. Noc Konfesjonałów rozpocznie się po wieczornej 
liturgii i będzie trwała do godz. 23.00. 
     
     Dokończenie na ostatniej stronie. 
 

15.04.  – Wielki Poniedziałek 
7.00 † Wacław Najmowicz 1 rocznica śmierci oraz Jadwiga Najmowicz 
18.00 † Grzegorz Tadajewski 20 rocznica śmierci 
18.00 † Roman Wąsik, syn Witold 
18.00 † Józef Czerny 1 rocznica śmierci 

18.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Anny i Grzegorza z okazji 29 – tej rocznicy ślubu i 50- 
tej rocznicy urodzenia obojga 

16.04. – Wielki Wtorek  
7.00  
18.00 † Cecylia, Józef Pierniccy i rodzice z obojga stron 
18.00 † Mieczysław Pawłowski – intencja od siostry Czesławy z rodziną 
18.00 † Helena i Stanisław Wojtkiewicz i rodzice z obojga stron 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz łaskę zdrowia dla Marty i Sławomira z okazji 3-ciej 
rocznicy ślubu i szczęśliwe rozwiązanie dla Marty oraz o Boże błogosławieństwo i wszelkie dary dla Aliny i 
Sławomira z okazji 13- tej rocznicy ślubu 

17.04. – Wielka Środa 
7.00  

18.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne dary dla Justyny, Macieja oraz Stanisława za przyczyną św. 
Marty 

18.00 † Henryka(f) Justa 26 rocznica śmierci i zmarli z rodziny: Marianna, Władysław, Wacław, Jan Wielgosz, 
Ernest, Piotr, Ryszard Justa 

18.00 † Jutta(f) i Paweł oraz zmarli z rodziny 
18.00  W intencji czcicieli MBNP 
18.45  Droga krzyżowa ulicami naszego miasta 

18.04. – Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej 
7.00 Nie sprawuje się Mszy św. porannej 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i świętość kapłanów pracujących w parafii – intencja od pani Barbary 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne laski dla kapłanów pracujących w parafii – od pani Jolanty 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne laski dla kapłanów pracujących w parafii 
18.00 ks. Wojciech Kruk, ks. Dariusz Stawiecki, ks. Ryszard Szczęsny 
18.00 ks. Jarosław Żuchowski, ks. Piotr Konsalik 
18.00 † Anna Kwella w rocznicę urodzin i 40 rocznicę śmierci, Brunon, Gertruda i Franciszek Kwella 

19.04.  Wielki Piątek 
9.00 Ciemna Jutrznia 
15.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
18.00 Nabożeństwo Meki Pańskiej 
 Po wieczornej liturgii do godz. 23.00 tzw. Noc konfesjonałów 

20.04. – Wielka Sobota  
9.00 Ciemna Jutrznia 
 Uroczystość Wigilii Paschalnej 

20.00 
Msza św. dziękczynna za rodziców, uczniów i dobrodziejów Katolickiej Szkoły w Kwidzynie z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski  

20.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i świętość w 6-tą rocznicę konsekracji dla Barbary 
20.00 † Łukasz i Ryszard Rybiccy 
20.00 † Marek, Stanisław i Aleksandra(f) Barejko, Władysława(f) i Leonard Arest 
20.00 † Kazimiera i Kazimierz Kubeccy, Wacław i Jadwiga Najmowicz,  
20.00 † Waldemar Makowski, Władysław Krupa, Paweł i Jutta Demscy,  

21.04. – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 
6.00 W intencji parafian 
6.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie dla rodziny Rybickich 
9.30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i świętość w 6-tą rocznicę konsekracji dla Barbary 
11.00 † Jadwiga, Kazimierz, Jan Doroś 
12.30 † Leszek Gerke 
18.00 † Wiesław i Sławomir Brzózy 


