
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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Wielki Post przynosi 
spodziewane owoce w naszym 
życiu wtedy, gdy odkrywamy w 
nim okazję do osobistego 
powrotu do Boga, pomnożenia 
dobra i świadczenia miłości w 
codziennych sytuacjach. Zwykle 
bardzo łatwo przychodzi nam 
usprawiedliwiać siebie, a jeszcze 
łatwiej oceniać i potępiać innych. 
Nasze grzechy przerażają nas, 
wolimy więc przed nimi uciec, 
zamaskować je pięknie 
brzmiącymi słowami i 
wyszukanymi motywacjami. 
Przyznać się do słabości, błędu, 
własnej niewystarczalności - to 
bardzo trudne. O wiele łatwiej 
jest żyć w przekonaniu, że w 
naszym życiu i postawach 
wszystko jest w porządku, że nic 
nie wymaga zmiany. 

 
 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nasze powroty 

 
Pod koniec swojego życia siedemnastowieczny malarz Rembrandt namalował 

słynny obraz „Powrót syna marnotrawnego”. Na pierwszym planie artysta umieścił 
postaci: powracającego syna i witającego go ojca. Postać syna wskazuje na dramat 
bólu. Na nogach widoczne są rozpadające się chodaki, ukazujące poranione stopy, a 
brudne zniszczone ubranie jest w strzępach. Na twarzy syna widać wyraźne rysy i ból. 
Postać ojca wyraża wybaczenie i ulgę z powrotu już opłakanego syna. Dłonie ojca są 
symbolicznie różne. Jedna jest szeroka, twarda, spracowana, jakby męska. Druga zaś 
smukła i biała, jakby kobieca. Ojciec jest ubrany starannie, ale ubogo. Wybacza synowi 
grzechy oplatając go dłońmi. 

Jedną z postaci drugiego planu jest wierny syn, który pozostał z ojcem w 
domu. Jest on bogato ubrany, a jego twarz wyraża zdziwienie i niezadowolenie z 
reakcji ojca na powrót niewiernego syna. Złości go to, że z taką czułością ojciec przyjął 
swego syna, który opuścił go i roztrwonił ofiarowane mu bogactwo. Widocznie nie jest 
zadowolony z powrotu swego brata. Rembrandt chciał w jak najlepszy sposób 
przedstawić treść chyba najbardziej znanej biblijnej przypowieści o nawróceniu. 
Droga powrotu była dla młodszego syna bardzo długa i bolesna. Prowadziła od 
momentu zdemaskowania pozornego szczęścia, aż do powrotu do rodzinnego domu, 
porzuconego wcześniej. A w domu cierpliwie czekał ojciec, który pomógł swojemu 
synowi na nowo odkryć godność dziecka. Swoim spojrzeniem potrafił wydobyć z 
marnotrawnego dobro, które zostało zakryte przez iluzje szczęścia. 

Młodość jest często związana ze złym wykorzystaniem daru wolności. Bóg, 
podobnie jak ojciec z przypowieści ewangelicznej, jest pełen dobroci i zaufania. Jego 
miłość nie pozwala jednak na to, by ograniczał wolność człowieka. Dopiero kiedy ten 
odkrywa, że wolność przeradza się w swawolę i powoduje zniewolenie, otwierają się 
mu oczy. Przekonany wcześnie co do słuszności podjętej decyzji, nagle traci grunt pod 
nogami. Zaczyna dostrzegać, jak krótkowzroczne były plany z dala od domu ojca i 
marzenia na przyszłość. Koniec pozornej pomysłowości ma swoje miejsce pomiędzy 
świniami. Ta tragiczna po ludzku sytuacja robi miejsce na refleksję: „Wtedy zastanowił 
się…”. Zaczyna się zmiana myślenia. Powrót do tego miejsca, które porzucił. 
Nawrócenie. Prawdziwe nawrócenie człowieka to nie tylko zaniechanie grzesznych 
czynów, ale rzeczywista przemiana serca, uznanie „za stratę” wszystkiego, co oddalało 
mnie od tego pędu „ku wyznaczonej mecie”. 

/dokończenie na ostatniej stronie/ 



 
INTENCJE MSZALNE 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. 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. 

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Dziękując za dar 
Eucharystii i kapłaństwa, zgromadzimy się w czwartkowy wieczór na Mszy Świętej o godz. 
18.00. Naszej modlitwie będzie przyświecała troska o nowe, święte powołanie kapłańskie. 
Godzinę wcześniej o 17.00 natomiast zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. 

3. W piątek kapłani: ks. Krystian, ks. Krzysztof i ks. Piotr, ks. Marek odwiedzą swoich chorych 
z Komunią św. od godz. 8.30. W piątek zapraszamy dzieci i dorosłych do skorzystania z 
sakramentu spowiedzi od godz. 17.30, po której zapraszamy na Mszę św. wynagradzającą 
NSPJ. 

4. W sobotę natomiast o godz. 9.00 do katedry zapraszamy na nabożeństwo ku czci 
Niepokalanego Serca NMP. 

5. Za tydzień w niedzielę w naszej parafii rozpoczniemy nasze rekolekcje wielkopostne, które 
w tym roku poprowadzi ks. prof. dr hab. Marek Żmudziński - dziekan Wydziału Teologii 
na UWM w Olsztynie. Prosimy o modlitwę w intencji ks. Rekolekcjonisty oraz w intencji 
owoców rekolekcji w naszym życiu. 

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 niedzieli 07 kwietnia br. będą rozprowadzone świece na stół wielkanocny w cenach: 10-
15 zł.  

8. W niedzielę palmową, przed każdą Mszą św. będą rozprowadzone palmy wielkanocne. 
Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na potrzeby Caritasu. 

9. Od pierwszego dnia rekolekcji do dnia 17 kwietnia br. zostaną wystawione kosze na 
produkty żywnościowe do paczek świątecznych oraz skarbonki i dla najuboższych 
mieszkańców naszej parafii 

10. Przy wyjściu z kościoła, po każdej Mszy św., będzie możemy składać ofiary na kwiaty i 
dekoracje do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać za okazaną pomoc. 

11. W naszej parafii dziś o godz. 16.00 rozpoczną się nauki przedślubne. Zapraszamy na nie 
wszystkich, którzy w najbliższym czasie zamierzają wstąpić w sakramentalny związek małżeński. 
Wszelkie potrzebne informacje można uzyskać w zakrystii lub u ks. Przemysława. 

12. W niedzielę, 07 kwietnia br. przed kościołami naszego miasta po raz drugi „zakwitną 
pola nadziei”. Celem akcji przeprowadzanej przez wolontariuszy jest zbiórka na rzecz 
podopiecznych naszego hospicjum, a także zwrócenie uwagi 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. 

W ubiegłym tygodniu odeszli do Wieczności: 
† Irena Pszczółkowska, l. 74; 
† Kazimierz Kaleta, l. 72; 
† Mariusz Cichy, l. 41; 
† Wiesław Olszewski, l. 80; 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

01.04.  – Poniedziałek 
7.00 † Jan Obuchowski 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Rodzice: Władysław i Michalina Małek i zmarli z rodziny Małek i Ramian 
18.00 † Zmarli z rodziny Nicerów i rodziny Wawerskich 

02.04. – Wtorek 
7.00  
18.00 † Gerard Domke 8 rocznica śmierci 
18.00 † Stanisława(f) Sitnicka 21 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 
18.00 † Jan Szady 3 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 

03.04. – Środa 
7.00 † Rodzice: Janina, Stefania, Michał i Ignacy oraz dziadkowie 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Alicji i Marka Wiurkiewiczów 
18.00 † Ewa i Ignacy Kaczorowscy, Pelagia i Marian Olkowscy 
18.00 † Maria Lech 22 rocznica śmierci 
18.00  W intencji czcicieli MBNP 

04.04. – Czwartek 
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Pauliny z okazji 7 rocznicy śmierci 
18.00 † Katarzyna 19 rocznica śmierci, Jan Grycko, Grzegorz Jaremko, Piotr Dorosz 
18.00 † Anna i Eugenius kamińscy oraz rodzice 
18.00 † Rodzice: Genowefa(30 rocznica śmierci) i Stanisław Piskorscy, Kazimierz Brzezicki – mąż, 

dziadkowie z obojga stron, ks. Witold i zmarli z rodziny 
18.00 W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii 

05.04.  Piątek 
7.00 † Władysław Nowaczyk 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Krzysztof Szczypiński 1 rocznica śmierci 
18.00 † Edward Płucienniczek 
18.00 † Stanisław i Rozalia Ryłko 
18.00 † Kazimiera, Jan, Maria, Zdzisław Sroka, Tadeusz Zieliński oraz Józef Jankowski 

06.04. – Sobota  
7.00  
9.00 Nabożeństwo NS NMP 
18.00 † Zofia Bogacka  

18.00 † Ireneusz Mocarski 3 rocznica śmierci, syn Zbigniew i rodzice: Bronisława(f) i Franciszek oraz 
Eugenia 

18.00 † Leon Wnętrzak 22 rocznica śmierci, Mirosława(f) Wnętrzak 15 rocznica śmierci, rodzice: 
Kazimierza i Józef 

18.00 † Aleksander i Łucja Lewandowscy 
07.04. – V Niedziela Wielkiego Postu - Rekolekcje 

7.30 W intencji parafian 
7.30 † Rodzice:  Agnieszka i Władysław i zmarłe rodzeństwo 
9.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Jacka i Marianny z okazji 23 rocznicy 

ślubu oraz dla dzieci 
9.30 † Kazimierz Wojciechowski 20 rocznica śmierci, Gertruda Wojciechowska 6 rocznica śmierci i 

rodzice z obojga stron 
11.00 † Jan, Wanda, Zygmunt, Leon i Małgorzata 
11.00 Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

potrzebne dary dla Ewy i Michała z okazji 14-tej rocznicy ślubu 
12.30 † Jan Wielgosz 8 rocznica śmierci, rodzice z obojga stron i zmarłe rodzeństwo 
12.30 † Antonina(f) Cicha 9 rocznica śmierci, Antonina(f) i Henryk Kieling, Rufina(f) Wandziel 
12.30 Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo,opiekę Matko 

Bożej i dary Ducha Św. oraz zdrowie dla Bożeny Szwed z okazji 60-tej rocznicy urodzin, syna 
Artura z okazji 40-tych urodzin oraz dla męża Kazimierza, dla dzieci i wnuków  

18.00 † Ryszard Jankowski i zmarli rodzice  


