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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 
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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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Choć też 
potrafi 

zamanifestować głód i 
spożywa rybę, albo 
pozwala dotykać 
nawet swe bezbolesne 
już rany. Takie 
niefizyczne ciało, jak 
można mieć nadzieję, 
otrzymamy i my, gdy 

przekroczymy 
przepaść śmierci, by 
wpaść w ramiona 

Tego, którego wybraliśmy na tej ziemi. Moc komunii z Jezusem okaże się 
silniejsza niż śmierć, gdyż miłość jest potężna jak śmierć, a zazdrość, czyli 
nieustępliwe i niezwyciężone pragnienie nieutracenia kogoś, kogo się kocha, 
będzie silniejsza niż umieranie. Tym pełniejsze zmartwychwstanie, im 
pełniejsza komunia, i mam na myśli nie tylko komunię z Jezusem, ale też z 
braćmi i siostrami. Mieć ciało to być zdolnym do komunii miłości. To nie 
przypadek, że Komunię świętą przeżywamy jako spożywanie ciała Chrystusa. 
 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Zmartwychwstanie zaczyna się w śmierci 

 
Królestwo Chrystusa rzeczywistością odległą, ale dokonuje się teraz. 

Teologia pozwala mieć nadzieję, że zmartwychwstanie rozpoczyna się już w 
śmierci. Jezus nie powiedział do złoczyńcy: "na końcu czasów będziesz w 
raju", tylko DZIŚ! Nie miał na myśli raju utraconego.  
Do żadnego starego raju nie wrócimy. Jezus mówił o zupełnie nowym układzie 
bliskości między Bogiem a człowiekiem, w którym nie będzie miejsca dla 
żadnego „węża”! Taki układ, pozbawiony ewentualności grzechu i śmierci, jest 
możliwy, gdy w tym życiu nasz wybór przylgnięcia do Jezusa stanie się 
nieodwracalny jak śmierć. Apokalipsa mówi o błogosławieństwie tych, którzy 
już teraz w Panu umierają (14,13). Chodzi o tak silne przylgnięcie do Jezusa 
w miłości, że da się je jedynie porównać ze śmiercią. Jest ono po prostu 
nieodwracalne. Któż nie pamięta tych słów z Pieśni nad pieśniami: „połóż 
mnie jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a 
zazdrość jej nieprzejednana jak szeol” (8,6)? 

Jest więc taka miłość do Chrystusa, która sprawia, że nawet złoczyńcy 
wchodzą do raju DZIŚ! Możemy mieć nadzieję, że zmartwychwstanie cały 
człowiek, ze swym konkretnym światem, uczuciami, bogactwem przeżyć i 
myśli, czynów, słów, ze świadomością siebie samego, a nade wszystko ze 
swymi relacjami miłości, na jakie się zdobył nie tylko w stosunku do 
Chrystusa, ale też do swych braci i sióstr. Wydarzenie zmartwychwstania 
dokona się całkowicie dopiero wtedy, gdy wszyscy osiągną zmartwychwstanie, 
gdy powstanie Niebieska Jerozolima, czyli nowy świat więzi międzyludzkich, 
gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich, to znaczy, gdy każdy wypełni się 
Nim całą pojemnością swego istnienia. 

Zmartwychwstania ciała w dniu śmierci nie możemy pojmować jako 
zmartwychwstania dotychczasowej fizyczności ciała. Jezus ukazujący się 
Marii Magdalenie w cielesnej postaci nie podlega prawom fizyki. Ma ciało, 
które jest ponad fizycznością. Potrafi znikać, przenosić się z miejsca na 
miejsce, nawet przenikać mury i zamknięte drzwi, przemawia niewidoczny do 
Szawła na galopującym koniu pod Damaszkiem.  

         /dokończenie na ostatniej stronie/  



 
INTENCJE MSZALNE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś w naszej wspólnocie parafialnej gościmy ojca duchownego WSD w 
Elblągu – ks. dra Marcina Pinkiewicza, który wygłosi do nas Słowo 
Boże oraz po każdej Mszy św. będzie rozprowadzał kalendarze 
seminaryjne. 

2. Jeszcze do soboty włącznie zapraszamy na różaniec wypominkowy o godz. 
17.30 i Mszę św. zbiorową o godz. 18.00 w intencji zmarłych, których 
wypisaliśmy na kartkach.  

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

4. Za tydzień w niedzielę rozpoczniemy Adwent. 
5. Za tydzień także w niedzielę ofiary, które będziemy składać do puszek przy 

wyjściu z Kościoła przeznaczamy na nasz parafialny Caritas, który niesie 
pomoc najuboższym mieszkańcom naszej parafii. 

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. Nasz Organista – pan Bartłomiej rozpoczął roznoszenie poświęconych 
opłatków na stół wigilijny. Prosimy o życzliwe przyjęcie go w waszych 
domach. 

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. 

9. Przy wyjściu z Kościoła od dzisiejszej niedzieli nasz parafialny Caritas będzie 
rozprowadzał świece na stół wigilijny. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 30 XI – św. Andrzej (I w.), Apostoł, brat św. Piotra, jeden z najbliższych uczniów Pana 
Jezusa, szczególnie czczony w Kościele prawosławnym. 

 

W tym tygodniu pożegnaliśmy: 

† Stefania Żukowska- Truty, l. 85; 

† Nicolas Delklok, l. 3; 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

25.11. – Poniedziałek – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wspomnienie 
7.00 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(22) 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Iwony i Damiana w 3 miesiące po 
ślubie 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary z okazji 70-tej rocznicy 
urodzin 

18.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny z 
okazji imienin 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny i całej rodziny 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

26.11. – Wtorek 
7.00 † Zofia Jarocka 30 dzień po pogrzebie 
7.00 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(23) 
18.00 † Janina Frica 1 rocznica śmierci 
18.00 † Jerzy Szpadkiewicz 

18.00 † Grzegorz Kosiński 2 rocznica śmierci i zmarli rodzice: Michalina i Kazimierz oraz brat 
Witold 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 
27.11. – Środa  

7.00 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(24) 

18.00 
Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za przeżyte lata z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marii Kozłowskiej z okazji 86-tej rocznicy 
urodzin 

18.00 † Czesława(f) Szarejko 14 rocznica śmierci, Józefa(f) Zygmanowska 2 rocznica śmierci 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 
18.00  W intencjach czcicieli MBNP 

28.11. – Czwartek  
7.00 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(25) 
18.00 † Paweł i Gizela Szwarc 
18.00 † Bożena Makowska 30 rocznica śmierci 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

29.11. Piątek 
7.00 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(26) 
7.00 † Ryszard Stanisławski 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Eugeniusz Lityński 17 rocznica śmierci i zmarli z rodzin: Lityńskich, Grochowskich, 

Miszkinis 
18.00 † Elżbieta Głuszak 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Zofia Kopycińska 
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

30.11. – Sobota – św. Andrzej apostoła, święto 
7.00 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(27) 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Natalii i Karola w 3 miesiące po 
ślubie 

18.00 † Jerzy Borysowki – mąż i tata 
18.00 † Andrzej Koban 4 rocznica śmierci 
18.00 † Helena Borowska 5 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 
18.00  Msza św. zbiorowa za zmarłych 

01.12. – I Niedziela Adwentu 
7.30 W intencji parafian 
7.30 † Krzysztof Wilczewski– Msza św. gregoriańska(28) 
9.30 † Roman Baranowski 4 rocznica śmierci 
9.30 † Stanisław Pydyniak 4 rocznica śmierci 
11.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(1) 
11.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(1) 
12.30 † Józef Sosnowski 10 rocznica śmierci, Leokadia Sosnowska z okazji imienin 
12.30 † Brunon i Janina oraz brat Wiesław 
18.00 † Anna, Ludwik, Dominik i zmarli z rodziny 


