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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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Jak głosi pierwszy 
wpis, którego dokonał 
pisarz Henryk Sienkiewicz 
w księdze pamiątkowej 
Muzeum Diecezjalnego w 
Płocku, „Kościół jest 
stróżem przeszłości 
piastunem teraźniejszości 
i siewcą przyszłości”. 
Chrześcijanin to człowiek, 
który żyje we wspólnocie 
Kościoła i pozwala się 
prowadzić Duchowi 
Świętemu. Głos tego 
Nauczyciela dociera do 
niego z głębi sumienia i 
nauczania Kościoła. 
Pomaga też iść za wolą 

Bożą, gdy trzeba dokonać wyboru. Bóg „nie ze względu na sprawiedliwe 
uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie 
odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie 
przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego 
łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego”. 

Autor: ks. Leszek Smoliński 
 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście! 
 

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego powróćmy myślą do 7 czerwca 
1991 roku. Na zakończenie Eucharystii, sprawowanej w Płocku, św. Jan 
Paweł II powiedział wówczas do zgromadzonych: „Drodzy bracia i siostry, do 
wszystkich mówię słowa Apostoła: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 
różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, 
lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich” (1 Kor 12, 6). Niech 
każdy odnajdzie się w tych słowach, niech każdy strzeże swojego daru, 
swojego charyzmatu i według niego działa w Kościele, według niego działa też 
dla dobra tej wielkiej wspólnoty, jaką jest nasza Ojczyzna. „Bogu dziękujcie 
(...). Ducha nie gaście!” 

Papież wezwał w ten sposób swoich rodaków do wdzięczności Bogu 
oraz otwarcia na Ducha Świętego. I pokazał, że nie jesteśmy 
samowystarczalni. Potrzebujemy mocy z wysoka, aby blask 
zmartwychwstałego Pana mógł przedrzeć się przez ciemności naszej duszy. 
Francuski noblista Henryk Bergson napisał, że istnieją dwa źródła religii. 
Pierwsze to wnętrze człowieka, gdzie dokonuje się spotkanie z Bogiem; drugie 
- to społeczeństwo ze swoimi wzorcami moralnymi, autorytetami i opiniami. 
Otóż w naszych czasach to drugie źródło zanika, gdyż społeczeństwo zdaje się 
mieć coraz większą alergię na sprawy Boże. Wielu teologów wypowiada się 
wręcz, że żyjemy w czasach neopogańskich. O wyznaniu decydują już nie 
wpływy kulturowe, lecz osobiste nawrócenie. Przypomina to czasy pierwszych 
chrześcijan. I tak jak wówczas niesprzyjający był dla nich układ społeczny i 
kulturowy, tak dzisiaj przychodzi nam z pomocą Duch Święty. Jak obiecuje 
Pismo: „gdzie się rozprzestrzenił grzech, tam się szczególnie rozlała łaska”. 

Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze, że obdarzeni życiem 
nadprzyrodzonym będą nie ci, którzy żyją zgodnie z duchem czasów, ale ci, 
którzy żyją według Ducha: „Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, 
czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. 
Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i 
pokoju”. Wiara, jak i życie ludzkie w ogóle, potrzebuje wspólnoty. Wspólnotą, 
którą kieruje w niewidzialny sposób Duch Święty, i którą obdarza On swoimi 

darami, jest Kościół.   / dokończenie na ostatniej stronie/ 



 
INTENCJE MSZALNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Ofiary złożone dziś na tacę przeznaczamy na fundusz remontowy. 

2. Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do odmawiania litanii w domach i przy 

kapliczkach naszej parafii. 

3. Jutro drugi dzień zielonych świąt – święto Najświętszej Maryi Panny Matki 

Kościoła. zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00, 11.00 i o godz. 18.00 

4.  W tym tygodniu przypada 13. dzień miesiąca. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej 

Fatimskiej odprawimy w czwartek o godz. 19.00. Prosimy o przyniesienie ze sobą 

świec. 

5. Także w czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana. Niech udział w wieczornej Mszy Świętej będzie okazją do modlitwy za 

kapłanów, o nowych kapłanów oraz duchowym przygotowaniem do uroczystości 

Bożego Ciała.  

6. W najbliższą sobotę o godz. 9.00 do katedry zapraszamy wspólnotę i sympatyków 

duchowości franciszkańskiej na spotkanie III FZŚ.  

7. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 

8. W każdą środę zapraszamy na nowennę i na Mszę św. we wszystkich intencjach 

czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zachęcamy do składania intencji 

zarówno dziękczynnych, jak i błagalnych. 

9. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego Gościa, który 

adresowany jest do dzieci. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 10 VI – Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, 
• 11 VI – św. Barnaba (I w.), uczeń Pana Jezusa, towarzysz wypraw misyjnych św. 

Pawła, nazywany apostołem, 
• 14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), wychowawca kleryków, biskup pomocniczy 

gnieźnieński, męczennik II wojny światowej. 
 

______________________________________________ 

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 

† Łucja Korolska, l. 84; 

† Dominik Poźniak, l. 65; 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

 

10.06. - Poniedziałek – NMP Matki Kościoła 

7.00  

11.00 † ks. Jarosław Żuchowski 

18.00 † Teresa Szwedowicz 30 dzień po pogrzebie 

18.00 
† Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy pod 
Smoleńskiem 

18.00 † Janina, Zygmunt, Bogdan i Halina Krygier 

18.00 † Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(10) 

11.06. – Wtorek – św. Barnaby Apostaoła, wspomnienie 

7.00  

18.00 † Janina, Emilia, Antoni Kierczńscy 

18.00 † Barbara Paluszkiewicz w dniu urodzin 

18.00 † Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(11) 

12.06. – Środa 

7.00  

18.00 † Maria i Aleksander Pietrowscy 

18.00 † Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(12) 

18.00 O Boże błogosławieństwo, dar małżeństwa dla córki Anety i syna Rafała 

18.00  W intencji czcicieli MBNP 

13.06. – Czwartek – Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, święto 

7.00 † Zbigniew Dąbrowski 30 dzień po pogrzebie 

18.00 O świętość kapłanów pracujących w parafii 

18.00 † Antoni Kuriata 

18.00 † Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(13) 

19.00 Nabożeństwo fatimskie 

14.06.  Piątek – bł. Michała Kozala, BM 

7.00 † Henryk Chust 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Krystyna Gapska 

18.00 † Jadwiga Staniszewska 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(14) 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Elizy z okazji imienin 

15.06. – Sobota – bł. Jolanty, zakonnicy, wspomnienie 

7.00  

9.00 III FZŚ 

18.00 † Piotr i Arkadiusz Kamińscy i zmarli z rodziny 

18.00 † Wacław Wielgosz – w dniu urodzin 

18.00 † Gertruda, Maksymilian i Kazimierz z rodziny Wierzba 

18.00 † Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(15) 

16.06. – Uroczystość Trójcy Przenajswiętszej 

7.30 W intencji parafian 

7.30 Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za zakończone studia z prośbą o Boże 
błogosławieństwo w życiu i w pracy dla Katarzyny 

9.30 † Stanisław, Marek, Aleksandra(f) Barejko, Władysława(f) i Leonard Arest 

9.30 † Rodzice: Leonarda(f) Piotrowska 14 rocznica śmierci, Edward Piotrowski, Jerzy Mucha 

11.00 † Wacław, Julian i Adam Żak, Jan i Regina Sierakowscy i zmarli z rodziny 

11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla Mariusza i 

Renaty i ich córki Zosi z okazji 5-tej rocznicy ślubu – intencja od rodziców i rodzeństwa 

12.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Tymoteusza z okazji 1-szej 

rocznicy urodzin 

12.30 Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski w rodzinach: Bieda, Walter, 

Wróbel, Jesionowscy z prośbą o potrzebne łaski dla dzieci w rocznicę urodzin 

18.00 † Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(16) 

18.00 † Janusz Czechowski – w dniu 70-tych urodzin i w 4 miesiące po śmierci 


