
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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Nie czekajmy z 
naszym wyrażaniem miłości, 
aż będzie za późno. Na 
zakończenie wsłuchajmy się 
w słowa Gabriela Marqueza, 
laureata literackiej Nagrody 
Nobla z 1982 roku, chorego 
na nowotwór złośliwy układu 
limfatycznego. Tak napisał w 
liście do swoich przyjaciół: 
„Jutro nie jest 
zagwarantowane nikomu, 
ani młodemu, ani staremu. 

Być może, że dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych, których kochasz. Dlatego nie 
zwlekaj, uczyń to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz żałował 
dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, na jeden pocałunek, że byłeś 
zbyt zajęty, by przekazać im ostatnie życzenie. Bądź zawsze blisko tych, których 
kochasz, mów im głośno, jak bardzo ich potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź dla 
nich dobry, miej czas, aby im powiedzieć ‘jak mi przykro’, ‘przepraszam’, ‘proszę’, 
‘dziękuję’ i wszystkie inne słowa miłości, jakie tylko znasz. Nikt cię nie będzie 
pamiętał za twoje myśli sekretne. Proś więc Pana o siłę i mądrość, abyś mógł je 
wyrazić. Okaż swym przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci potrzebni”. 
 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Świadectwo miłości wzajemnej 
 
 

Jako chrześcijanie doskonale wiemy, że istnieje ogromne zapotrzebowanie 
w świecie na wzajemną miłość. Przypomina nam o tym Jezus w Wieczerniku, dając 
nowe prawo – prawo miłości, które jest znakiem rozpoznawczym Jego uczniów: 
„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, 
żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Chrześcijańska 
miłość bliźniego jest nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale także znakiem 
jedności we wspólnocie wierzących. Stanowi nie tyle wynik poświęcenia się dla 
innych co raczej najgłębsze pragnienie serca i osobisty zysk dla kogoś, kto kocha. 
Każdy człowiek odnosi korzyść, gdy jest kochany. Jednak paradoksalnie 
największą korzyść odnosi ten, kto kocha innych, daje siebie. Człowiek stworzony 
na obraz i podobieństwo Boże nie może bowiem w pełni zrealizować samego siebie 
inaczej jak tylko poprzez miłość, czyli przez bezinteresowny, szczery dar z samego 
siebie, ze swojego życia. Chrystus dając nam „Nowe przykazanie” wzywa nas 
jednocześnie do tego, żeby stale na nowo żyć według niego. 

Św. Josemaria Escirva stwierdza, że „najważniejszym apostolstwem jaki 
chrześcijanie mogą czynić na świecie, najlepszym świadectwem wiary, jest 
współpracować, by wewnątrz Kościoła zawsze panował klimat autentycznej 
miłości”. Może warto więc zacząć od małych kroków. Może warto zacząć od małych 
kroków, od drobiazgów, by zobaczyć w drugim człowieku Jezusa, któremu 
możemy pomóc? Bez wzajemnej miłości trudno sobie wyobrazić normalne 
funkcjonowanie w domu, w pracy, na ulicy czy w parafii. Dlatego często szukamy 
miłości wokół siebie. Wokół nas jest tak wielu ludzi, również takich, o których 
można powiedzieć „to dobry człowiek”. Niektórzy jednak stwierdzają: „dobroć dla 
innych” nie zawsze jest niestety znakiem firmowych chrześcijan. Co trzeba zrobić, 
aby tak się stało? Jak kochać tych, których nienawidzimy z racji na wyrządzoną 
krzywdę, których wpisaliśmy na swoją „czarną listę”? W jaki sposób troszczyć się 
o to, by nasze chrześcijaństwo nie zamieniło się w pustosłowie? 

/ dokończenie na ostatniej stronie/ 



 
INTENCJE MSZALNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. W naszej parafii będziemy gościmy ks. Rusłana z Ukrainy, który głosi do nas Słowo 
Boże, a po Mszach św. zbiera ofiary do puszki na rzecz swojej parafii. 

2. Przez cały miesiąc zapraszamy na nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii loretańskiej 
o godz. 17.30. Po nabożeństwie Msza Święta. Zachęcamy do śpiewu litanii także przy 
kapliczkach na terenie parafii i w domach.   

3. W najbliższy poniedziałek o godz. 19.00, do domu parafialnego zapraszamy na 
spotkanie szkoły biblijnej. 

4. W tym roku do pełnego udziału w Najświętszej Eucharystii przystąpiło 54 dzieci. 
Zapraszamy ich codziennie na biały tydzień, który zakończy się w czwartek 
poświęceniem i rozdaniem pamiątek z Uroczystości Pierwszej Komunii Św. 

5. W piątek przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Papież Benedykt 
XVI ustanowił to wspomnienie dniem modlitwy za Kościół w Chinach. Odpowiedzmy 
na ten apel papieża. W tej intencji odprawimy nabożeństwo majowe. 

6. Za tydzień w niedzielę, 26 maja br. do udziału we Mszy Świętej o godz. 11.00 
zapraszamy dzieci, które w tym roku przeżywają rocznicę I Komunii św.  

7. Także za tydzień, w niedzielę, 26 maja br. o godz. 12.30 będziemy 
przeżywali Uroczystość Mszy św. prymicyjnej, którą będzie sprawował, ks. 
Tomasz Różacki, nasz parafianin. Ks. Tomasz święcenia kapłańskie otrzyma 25 maja 
br. w katedrze warszawskiej z rąk J. Em. Ks. Kard. Kazimierza Nycza. Prosimy o 
modlitwę w jego intencji a zarazem zapraszamy do wzięcia udziału we Mszy św. 
prymicyjnej pod czas, której otrzymamy specjalne błogosławieństwo. 

8. Po raz czwarty organizujemy pielgrzymkę rowerową do Sanktuarium bł. Doroty w 
Mątowach Wielkich. Wyjazd rowerami spod katedry 01 czerwca(sobota) o godz. 8.00. 
Długość trasy to 38 km. Po drodze będą odpoczynki. Na miejscu Msza św. w kościele 
św. Apostołów Piotra i Pawła ok. godz. 12.00, a później wspólne grillowanie. Powrót 
autokarem do Kwidzyna. Zapewniamy także transport na rowery. Osoby chętne do 
wzięcia udziału w pielgrzymowaniu prosimy o zgłaszanie się do ks. Przemysława lub 
w zakrystii katedry. Wszystkich serdecznie zapraszamy!!! 
 

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 

† Zbigniew Dąbrowski, l. 61; 

† Jadwiga Staniszewska, l. 99; 

† Henryk Chust, l. 88; 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

 

20.05. - Poniedziałek  
7.00 † Kazimierz Kaleta – intencja od Agnieszki i Przemysława Jurkowskich 
18.00 † Zmarli z rodzice: Anna i Julian Janusz(nazwisko) 
18.00 † Mariana i Stanisław Przybyś i zmarli z rodziny 
18.00 † Sabina Radziwiłł 3 rocznica śmierci 
18.00 † Leszek Pokora 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(20) 

21.05. – Wtorek – św. Jana Nepomucena, męczennika 
7.00 † Kazimierz Kaleta – intencja od siostry Marii z rodziną 
18.00 † Kazimierz Kaleta – intencja od chrześniaka Bogusława Kaweckiego 
18.00 † Rodzice: Cecylia i Czesław Badzińscy 
18.00 † Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(21) 
18.00 O zachowanie naszej Ojczyzny od wojny, nędzy, głodu oraz prośba o deszcz 

22.05. – Środa  
7.00 † Kazimierz Kaleta – intencja od Marty Białoń z rodziną 
18.00 † Jan Piotrowski 11 rocznica śmierci, Ewa Piątkowska 
18.00 † Kazimierz Kosiński, Stanisława(f) Gałęza 
18.00 † Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(22) 
18.00  W intencji czcicieli MBNP 

23.05. – Czwartek 
7.00 † Kazimierz Kaleta – intencja od Roberta i Bożeny Kaweckich z rodziną 
18.00 † Anna Kowalak 5 rocznica śmierci, Adam Kowalak 20 rocznica śmierci, Stanisław Ebłowski 
18.00 † Benedykt Koszczka 4 rocznica śmierci, Marta, Jan, Henryk Koszczka 
18.00 † Mąż Tadeusz Zaczek, syn Filip 
18.00 † Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(23) 
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na Każdy dzień dla Natalii i Mariusza Kaczuba w 

rocznicę ślubu 
24.05.  Piątek – NMP Wspomożenie wiernych 

7.00 † Janina Żakowska 30 dzień po pogrzebie 
7.00 † Romualda(f) Groll 30 dzień po pogrzebie 
18.00 O Boże błogosławieństwo, powrót do zdrowia dla Jarosława 
18.00 † Gizela Szwarc z okazji dnia Matki, Klara Tomaszewska 27 rocznica śmierci 
18.00 † Zdzisław Sokołowski 1 rocznica śmierci, zmarli z rodzin: Jankowskich, Sokołowskich i 

Mysliwców 
18.00 † Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(24) 

25.05. – Sobota 
7.00 † Rodzice: Janina i Stefania, Michał i Ignacy 
18.00 † Helena i Jan Lepkowscy, Krystyna i Tadeusz Kluczkowscy, Władysława(f) Czyżewska 
18.00 † Henryk Truchan 3 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 

18.00 † Jan Chmiel 8 rocznica śmierci, zmarli z rodziny Chmielów, Janina i Józef Stasińscy oraz 
zmarli z rodziny Stasińskich 

18.00 † Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(25) 
26.05. – VI Niedziela Wielkanocna 

7.30 W intencji parafian 
7.30 † Wanda Talarska  
9.30 † Wiktor Mierzejewski, zmarli rodzice: Wada i Leonard Tkaczyk 
9.30 † Barbara, Zofia i Adam Żurawscy 
11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne laski dla Jadwigi Chmielewskiej z okazji 80-lecia 

urodzin 
11.00 † Jadwiga Chmiel z okazji dnia Matki 
12.30 Msza św. prymicyjna ks. Tomasz Różacki 
18.00 † Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(26) 


