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82-500 Kwidzyn, ul. Targowa 7, tel. 55 279 60 06 
e-mail: katedrakwidzyn@gmail.com 
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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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Tymi 
samymi i jakże 
różnymi! Ani jeden 
gram materii nie 
jest w nas ten sam, 
co 10 lat temu. 
Niekiedy też tak 
dalece zmieniamy 
poglądy i 
przekonania, że 
samych siebie nie 
poznajemy w 

naszych 
mentalnych przemianach. Ciągle w nas coś umiera i coś zmartwychwstaje, 
zarówno na poziomie materialnym, jak i duchowym. Nie wyobrażam więc 
sobie, że zmartwychwstanie będzie jedynie ożywieniem cmentarzy. Ta wizja 
wydaje mi się groteskowa i naiwna. Byłoby to raczej jedynie wskrzeszenie 
starych trupów, a nie zmartwychwstanie do nowej jakości istnienia. Śmierć i 
zmartwychwstanie jawią się w Biblii raczej jako dramatyczny, ale za to 
ostateczny skok ku ZMIANIE NIEZMIENNEJ, ku jakości życia całkowicie 
ofiarowanej przez Boga w Chrystusie. 
 

 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Kim tam będziemy 
 

Większość ludzi wyobraża sobie, jak to po śmierci nasze dusze, 
wyskoczywszy z ciał, wydobędą z siebie z ulgą okrzyk: Uff! Ilu z nas myśli 
o życiu wiecznym jako mglisto-eterycznej wegetacji? Ale ten obraz jest 
echem bardziej platońskich poglądów niż biblijnych. Według tych 
wyobrażeń, nie człowiek, ale jego dusza, a więc tylko „element” miałby 
powstać ze śmierci, wydobywając się z ciała (soma) jak z grobowca (sema). 
Jednak w dosłownym tłumaczeniu w CREDO mówiło się: „wierzę w ciał 
zmartwychwstanie”. Fizyczne ciało staje się materialną manifestacją 
duchowej istoty człowieka; jest sposobem wyrażenia się człowieka w 
świecie materialnym i jednocześnie jedyną przestrzenią, gdzie duchowość 
człowieka może pozyskać dojrzałość. 

Grecy starożytni wierzyli w świat onirycznego Hadesu i pola 
elizejskie, które zamieszkiwały dusze dobrych ludzi. Wszyscy tam, jak w 
jakiejś eschatologicznej „poczekalni”, wiedli nierozstrzygnięty jednak do 
końca los. Żydzi Starego Testamentu wierzyli w zmartwychwstanie u 
kresu historii. Natomiast chrześcijanie żywili od początku przekonanie, że 
umierając, od razu, bez żadnej „poczekalni” wchodzimy w więź z Ojcem i 
Synem w Duchu ich wiecznego życia, czego wyrazem są słowa z Listu św. 
Pawła: „Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek 
doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie 
ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie” (2 Kor 5,1). 

Kim tam będziemy? Cieniami? Duszami? Częścią siebie samych? 
Czy będziemy do siebie podobni? Czy zachowamy płeć? A jeśli tak, to po 
co, skoro Jezus mówi, że nie będziemy tam żenić się ani za mąż 
wychodzić? Zacznijmy od tego, że już tu, na ziemi, co kilka lat zmienia się 
nasz wygląd niekiedy tak dalece, że ludzie, którzy nas nie widzieli przez 
10 lat, z trudnością nas rozpoznają albo w ogóle nie poznają, choć 
jesteśmy tymi samymi ludźmi.  

/dokończenie na ostatniej stronie/  
 



 
INTENCJE MSZALNE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Przez cały miesiąc listopad zapraszamy na różaniec wypominkowy o godz. 
17.30 i Mszę św. zbiorową o godz. 18.00 w intencji zmarłych, których 
wypisaliśmy na kartkach.  

2. W poniedziałek z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
pragniemy polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na 
całym świecie. Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych w intencji 
Ojczyzny zostanie odprawiona w naszej katedrze o godz. 11.00. 

3. W najbliższą sobotę o godz. 9.00 do katedry zapraszamy wspólnotę i 
wszystkich sympatyków duchowości franciszkańskiej na spotkanie III FZŚ. 

4. Za tydzień, w niedzielę, zapraszamy po Mszy św. o godz. 11.00 na spotkanie 
rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św.  

5. Za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczmy na ogrzewanie. 
6. W siedzibie naszego parafialnego Zespołu Caritas od 04 listopada do 12 

grudnia br. trwają zapisy na kolację wigilijną z paczką świąteczną dla osób 
samotnych i osamotnionych bez względu na dochody finansowe i wiek. 

7. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym czuwaniu młodzieży diecezji 
elbląskiej które odbędzie się w nocy z piątku na sobotę (15./16. listopada, w 
godz. 20-24) w Prabutach. Poprowadzi ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes 
Fundacji Bractwo Małych Stópek ze Szczecina (tematem czuwania będzie 
miłość bliźniego inspirowana miłością Boga. Ks. Kancelarczyk podzieli się 
również doświadczeniem swojej pracy pro life.  Koszt wyjazdu 10 zł. Zapisy 
u ks. Łukasza Cieplińskiego, wikariusza parafii Miłosierdzia Bożego (tel. 600 
208 693, mail: lukas.cieplinski@gmail.com).    

8. W każdą środę zapraszamy na nowennę i na Mszę św. we wszystkich 
intencjach czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przy skrzynce intencji 
zostały także wyłożone kartki na których możemy wpisywać intencje 
dziękczynne i błagalne. 

 

W tym tygodniu pożegnaliśmy: 

† Rozalia Rodzach, l. 86; 

† Barbara Małkowska, l. 88; 

† Halina Jabłońska, l. 86; 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

 

11.11. – Poniedziałek – św. Marcina Tours, wspomnienie 
7.00 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(8) 
7.00 † Krystyna Wieruszewska 30 dzień po pogrzebie 
9.00 W intencji Ojczyzny 
18.00 † Klara Zbrowska 
18.00 † Kazimierz Orłowski 1 rocznica śmierci 
18.00 † Władysława(f) Arest w rocznicę śmierci 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

12.11. – Wtorek – św. Jozafata, wspomnienie 
7.00 † Renata Drobińska – intencja od sióstr 
7.00 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(9) 
18.00 † Michał i Wiktor Fiszka, Jan i Marianna Bakierscy 
18.00 † Marta Dulmer i zmarli z rodziny Tomaczkowskich 
18.00 † Witold w dniu imienin, Joanna, Stanisław, Edmund i Janina i rodzice z obojga stron 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

13.11. – Środa – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna, męczenników 
7.00 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(10) 
7.00 † Anna Potreć 30 dzień po pogrzebie 

18.00 
† Benedykt Dubiela i wszyscy zmarli i zmarli z rodziny, Aleksander Durman i zmarli z 
rodziny 

18.00 † Halina Szymeczko 10 rocznica śmierci, Zygmunt Szymeczko 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 
18.00  W intencjach czcicieli MBNP 

14.11. – Czwartek 
7.00 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(11) 
7.00 † Wioleta Konopińska 30 dzień po pogrzebie 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Kamili i Mathew w 3 miesiące 

po ślubie 
18.00 † Tomasz Kowalewski 13 rocznica śmierci i zmarli dziadkowie: Jani Sabina 
18.00 † Anna Bartoszyńska, Helena i Stanisław 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

15.11. Piątek 
7.00 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(12) 
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Łukasza i Karoliny z prośbą o 

ulgę w cierpieniu 
18.00 † Teodor, Paulina, Pelagia, Władysław Januszkiewicz , Aleksandra(f) i Eugeniusz 

Ignaczewscy oraz zmarli z rodzin: Kulinicz, Słowińskich,  
18.00 † Michał Tryliński 20 rocznica śmierci 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

16.11. – Sobota  
7.00 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(13) 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Radosława i Aleksandry w 3 
miesiące po ślubie 

9.00 III FZŚ 

18.00 
Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski dla Jadwigi i Bogusława z 
okazji 40-lecia ślubu – dziękuje mężowi żona 

18.00 † Danuta Puzyrkiewicz 2 rocznica śmierci 
18.00 † Benedykt Dubiela – intencja od dzieci 
18.00  Msza św. zbiorowa za zmarłych 

17.11. – XXXIII Niedziela Zwykła 
7.30 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(14) 
7.30 † Antoni Melasa 2 rocznica śmierci i zmarli rodzice z obojga stron 
9.30 † Edmund Kopiciński – z okazji imienin 
9.30 † Barbara Żurawska, Daniela(f) i Eugeniusz Przybylscy  
11.00 † Leszek Musiński 25 rocznica śmierci 
11.00 † ks. Jarosław Żuchowski 3 rocznica śmierci 
12.30 † Jerzy Zgubiński 3 rocznica śmierci 
12.30 † Mieczysława(f) Konieczna 2 rocznica śmierci, Jan Chrapek 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 
18.00 † Franciszka Rainer w rocznicę urodzin 


