
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 

  

 

 

Nr 345(2019)| I NIEDZIELA ADWENTU| Mt, 24, 37-44 

Czuwać to być gotowym na spotkanie z 
Panem, nosić w sobie świadomość, że to 
bardziej On aniżeli my pragnie tego spotkania 
byśmy dzięki temu spotkaniu zyskali to, co 
ludzki rozum nie jest w stanie pojąć i ludzkie 
słowo nie jest w stanie wyrazić. Czuwać to 
znaczy nie zmarnować okazji na spotkanie z 
Panem. Jak ważne jest, abyśmy „zrozumieli 
chwilę obecną”, jak pisze do nas św. Paweł we 
fragmencie Listu do Rzymian. Ta ważna chwila 
to Adwent, który jest czujnością, gotowością, 
uwagą. Patrzmy uważnie, żeby zobaczyć te 
sytuacje, w których Pan przychodzi, tu i teraz. 
Sami wiemy, z doświadczenia zeszłych lat, jak 
szybko i bezpowrotnie ten czas Adwentu 

przemija. Adwent brzmi jak wezwanie: „Decyduj tak, żebyś potem nie żałował. 
Teraz!”. Dlatego prośmy Boga o pomoc słowami psalmisty: „Okaż nam, Panie, 
łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie”. Niech w naszej drodze adwentowej 
towarzyszy nam również Najświętsza Maryja Panna, nasza nadzieja. Wraz z 
Nią będzie nam łatwiej przygotować się, aby nadejście Pana nie zastało nas 
rozproszonych wśród innych spraw, które wobec Jezusa mają niewielkie 
znaczenie lub nie mają go wcale. 
 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Wejść na drogę adwentową 
 

W naszym codziennym życiu zdarzają się różne momenty. Nieraz ma 
miejsce jedynie bezproduktywne patrzenie w przeszłość i „gdybanie”. Wtedy 
zastanawiamy się, co by było gdyby… Zazwyczaj układamy sobie własny 
scenariusz, mniej lub bardziej prawdopodobny. I na tym koniec, ponieważ 
przeszłość, którą próbujemy z premedytacją koloryzować, zaciemnia nam to, 
co się wydarzyło. Fałszuje prawdę o nas samych. To, co się już wydarzyło, 
stało się faktem. 

Ewangelia przypomina dziś: „Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze 
nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał…”. Czy złodziej ma się 
zapowiadać? Przecież to nie leży w jego naturze – on działa z zaskoczenia. 
Natomiast gospodarz musi być czujny, aby nie dać się zaskoczyć. 

Adwent nie jest niespodzianką. Jest jasnym i konkretnym wezwaniem: 
„Idźmy z radością na spotkanie Pana”. Te słowa Psalmisty rozbrzmiewają na 
progu radosnego, czterotygodniowego okresu porządkowania sumień i życia, 
oczekiwania na spotkanie z przychodzącym Bogiem. Jezus sam daje nam w 
Ewangelii konkretne wskazówki, jak to uczynić. 

Po pierwsze, zachęca nas do porzucenia beztroskiego i bezmyślnego 
życia. Jezus ukazuje nam przykład ludzi, którzy przed potopem wiedli życie, 
tak jakby bez większego wysiłku i zaangażowania mieli żyć wiecznie. Ci ludzie 
popełniali podstawowy błąd: nie myśleli o przyszłości i nie wyciągali wniosków 
ze znaków jasnych i ewidentnych, które dawał im Pan Bóg, aby się nawrócili. 
Obojętnie przechodzili koło Noego, który budował arkę przed nadejściem 
potopu. Dzisiejsze troski o sprawy doczesne wypełniają za dużą przestrzeń 
naszego ziemskiego życia. Dlatego, szczególnie w Adwencie, myślący i 
kochający Boga człowiek, musi nauczyć się wyważać proporcje, między tym, 
co doczesne i tym, co wieczne. Dziś nie buduje się materialnej arki, ale buduje 
się „arkę” zasad, idei, dobrych gestów i czynów miłosierdzia. Drugą radę, 
jakiej udziela nam Chrystus w Ewangelii jest wezwanie do czujności. 
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”. Czuwać 
to wierzyć, że Jezus przyjdzie.    /dokończenie na ostatniej stronie/  



 
INTENCJE MSZALNE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na 
przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia 
Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu 
przygotowaniu do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten 
czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną 
uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego 
oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne 
zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom. 

2. W czasie trwającego Adwentu zapraszamy codziennie, od poniedziałku do soboty, 
o godz. 6.30 na Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, czyli tzw. 
Roraty. Do licznego udziału w Roratach, celebrowanych w naszym kościele 
zapraszamy w czwartek i piątek szczególnie dzieci, które w piątek zapraszamy do 
salki katechetycznej na słodką bułkę i kakao. Zapraszamy także dzieci do 
zrobienia swoich własnych lampionów na roraty. 

3. W środę, 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, obchodzimy 
Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. W tym dniu także swoje imieniny będzie 
obchodzi ks. Krystian. W tym dniu zapraszamy na Mszę św. i modlitwę w jego 
intencji. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu 
kapłaństwa. Chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 ofiarujmy 
w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Okazja do 
spowiedzi świętej pierwszopiątkowej o godz. 17.30.  W tym dniu ks. Krystian od 
godz. 8.30, a ks. Piotr od 10.00. odwiedzą swoich chorych z Komunią św. Ks. 
Krzysztof swoich chorych odwiedzi swoich chorych w sobotę od godz. 8.30. 
natomiast ks. Marek w następną sobotę, 13 grudnia, od godz. 8.30. W pierwszą 
sobotę miesiąca o godz. 9.00 do naszej katedry zapraszamy na nabożeństwo ku 
czci Niepokalanego Serca NMP. 

5. W przyszłą niedzielę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Ofiary składane w tym dniu na tace przeznaczamy na 
fundusz remontowy. 

 

W tym tygodniu pożegnaliśmy: 

† Tadeusz Żurawski, l. 58; 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… 

 

02.12. – Poniedziałek  
6.30 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(29) 
6.30 † Zmarli z rodziny Czupa 
18.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(2) 
18.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(2) 

03.12. – Wtorek – św. Franciszka Ksawerego, wspomnienie 
6.30 † Elżbieta Głuszak – od mamy i rodziny z Siedlec 
6.30 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(30) 
18.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(3) 
18.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(3) 
18.00 † Barbara Rajnowska w dniu urodzin 

04.12. – Środa – św. Barbara, św. Jan Damsceński, wspomnienie 

6.30 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla ks. 
Krystiana w dniu imienin 

6.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla Barbary z okazji imienin 
18.00 † Franciszka(f) i Bolesław Haszczyńscy, Roman Haszczyński 
18.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(4) 
18.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(4) 
18.00  W intencjach czcicieli MBNP 

05.12. – Czwartek  
6.30 † Halina Jabłońska 30 dzień po pogrzebie 
6.30 † Kazimiera Sitnicka 5 rocznica śmierci, Jan Sitnicki 3 rocznica śmierci 
18.00 † Adam Kuriata  
18.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(5) 
18.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(5) 
18.00 W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii 

06.12. Piątek – św. Mikołaj, wspomnienie 
6.30 O Boże błogosławieństwo, uzdrowienie z choroby nowotworowej i udaną operację 

dla Bożeny 
6.30 † Barbara Małkowska 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Marta i Franciszek Grygier i rodzice z obojga stron 
18.00 † Barbara Falińska – intencja od chrzestnicy 
18.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(6) 
18.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(6) 

07.12. – Sobota – św. Ambrożego, wspomnienie 

6.30 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marcina i Natalii w 3 
miesiące po ślubie 

9.00 NS NMP 
18.00 W intencji parafian 
18.00 † Waldemar Jaworski 1 rocznica śmierci 
18.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(7) 
18.00  † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(7) 

08.12. – Uroczystość NPNMP 
7.30 † Barbara Bienias – z okazji imienin 
7.30 † Leokadia Maria Florek – z okazji imienin i urodzin 
9.30 † Anna, Jan, Maria i Konstanty 
9.30 † Urszula i Kazimierz Gretkowscy i zmarli z rodziny Gretkowskich 
11.00 † Hieronima(f) i Henryk Osojca i zmarli z rodziny 
11.00 † Łukasz Dobosz w dniu urodzin 
11.00 † Zofia, Jan i Piotr Szwed  
12.30 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(8) 
12.30 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(8) 
18.00 O opiekę i Boże błogosławieństwo i orędownictwo św. Jana nad grupą Emaus 


