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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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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. We wtorek po południu przypada Wigilia Bożego Narodzenia. To wieczór szczególny. Niech wigilijnej 

wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela 

świata, łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Ze śpiewem kolęd na ustach 

przyjdźmy do naszej świątyni na Pasterkę o godz. 22.00 lub 24.00. 

2. W środę będziemy obchodzić Uroczystość Bożego Narodzenia; Msze św. w naszej świątyni zostaną 

odprawione według porządku niedzielnego. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.30. 

1. We czwartek Kościół w liturgii czci św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. będą 

odprawione według porządku niedzielnego. 

2. Oktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają przypadające w najbliższych dniach kolejne święta. W 

piątek, 27 grudnia, wspominamy św. Jana Apostoła, największego teologa wśród Ewangelistów. Jest 

to także dzień naszego odpustu parafialnego. Zapraszamy na dodatkową Uroczystą Mszę św. w 

intencji wszystkich parafian o godz. 11.00. W tym dniu możemy także zgodnie z tradycją przynieść 

wino do poświęcenia. 

3. W sobotę, 28 grudnia, wspominamy św. Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także dzień 

modlitw w intencji dzieci nienarodzonych. Tego dnia na świąteczną Eucharystię o godz. 18.00 

zapraszamy szczególnie rodziców z małymi dziećmi – zostanie im udzielone specjalne 

błogosławieństwo. 

4. Za tydzień w niedzielę zgodnie z kalendarzem liturgicznym, będziemy obchodzili święto Świętej 

Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Kierując myśli ku Świętej Rodzinie, powierzymy Jej nasze rodziny – 

niech będą Bogiem silne i promieniujące wiarą. Na Mszy św. o godz. 11.00 będzie możliwość dla 

wszystkich małżonków, by odnowić swoje przyrzeczenia małżeńskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRZEBIEG WIECZERZY PRZY WIGILIJNYM STOLE 
      

1. Zapalenie świecy 
Na stół wigilijny pod obrus wkłada się garść siana, stawia się talerz z opłatkiem, potrawy 

wigilijne oraz świecę. Ojciec lub matka, zapalając ją, mówi: Światło Chrystusa. 
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. 
Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Wszyscy: Amen. 
  
Wprowadzenie: 
Dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, rodząc się w stajence 

betlejemskiej jako bezbronne Dziecię. Opowiada nam o tym Ewangelia. Stojąc, wysłuchajmy 
z wiarą słów Ewangelii opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodzin 
Syna Bożego Jezusa Chrystusa. 

  
2.Lektura Ewangelii (Łk 2, 1- 14) 
Z Ewangelii według św. Łukasza: 
«W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis 

ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał 
się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego 
Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie 
Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie 
było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali 
straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd 
ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto 
zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida 
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: 
znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do 
anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na 
wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli». 

   
Po Ewangelii zaśpiewajmy kolędę: Wśród nocnej ciszy... 



 
 

3. Wspólne prośby 
Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny odmawia niżej podane prośby: 
 
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której 

posłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię: 
– Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. 

Wysłuchaj nas, Panie! 
– Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. 
Wysłuchaj nas, Panie! 
– Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie 

pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej Świętej Nocy. 
Wysłuchaj nas, Panie! 
- Naszych zmarłych bliskich i znajomych obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. 
Wysłuchaj nas, Panie! 
 
Wszyscy odmawiają Modlitwę Pańską: Ojcze nasz... 
 
Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny: 
 

Panie Jezu Chryste, który w dzisiejszą noc przyszedłeś na świat rodząc się w grocie betlejemskiej 
z Najświętszej Maryi Panny, przyniosłeś pokój całemu światu i uświęciłeś życie rodzinne, pozostań 
w naszej rodzinie i zespól ją więzami Twojej miłości, a słowo Twoje niech w nas przebywa z całym 
swym bogactwem. Który żyjesz i królujesz na na wieki wieków. Amen. 
4. Dzielenie się opłatkiem 

Głowa rodziny rozpoczyna dzielenie się opłatkiem tymi lub innymi słowami: 
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Twojego 
Syna; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu. 
Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i naucz nas 
dzielić się życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy 
wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. 

  
Dzieląc się opłatkiem, przebaczamy sobie wzajemne urazy i składamy życzenia. 
 
5. Wieczerza 
Przed posiłkiem najstarszy z Rodziny odmawia modlitwę: 
 
Pobłogosław Panie Boże nas, te pokarmy i tych, którzy je przygotowywali, na pamiątkę 

Narodzenia Twego Syna Jednorodzonego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. 
   
Po wieczerzy odmawiamy modlitwę: 

Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy za 
miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilijny i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na 
wieki. Amen. 
 
 

  

INTENCJE MSZALNE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12. – Poniedziałek 

6.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, szczęśliwe rozwiązanie i Boże błogosławieństwo dla 
poczętego dziecka i rodziców Aleksandry i Przemysława 

18.00 † Stanisław Pietrzak 2 rocznica śmierci 
18.00 † Franciszka(f), Antoni, Erwin Rainer, Maria Miśkiewicz, Urszula i Zbigniew Karpińscy 
18.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(23) 
18.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(23) 

24.12. – Wtorek – Wigilia Bożego Narodzenia 
6.30 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(24) 
6.30 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(24) 
22.00 † Ryszard Rybicki, Łukasz Rybicki i zmarli z rodziny Rybickich 
22.00 † Ryszard Rydel 
24.00 W intencji parafian 
24.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(25) 
24.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(25) 

25.12. – Środa – Uroczystość Bożego Narodzenia 

9.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Państwa Elżbiety i Janusza 
Przybylskich z okazji 40-lecia ślubu oraz dla dzieci, wnuków i całe rodziny 

11.00 † Leszek Gerke 1 rocznica śmierci 

12.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i wszelkie łaski dla Państwa 
Ireny i Zenona Kuźma z okazji 40-lecia ślubu 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla Ignacego w rocznicę Chrztu św. 
26.12. – Czwartek – święto św. Szczepana, męczennika  

7.30 † Barbara Rajnowska 8 rocznica śmierci 
9.30 † Edmund Kopyciński 
9.30 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(26) 
11.00 † Stanisław, Marek, Aleksandra(f) Barejko, Władysława(f) i Leonard Arest 
11.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(26) 
12.30 † Wiesław i Sławomir Brzózy 
18.00 † Zbigniew Nowak 1 rocznica śmierci 

27.12. Piątek – święto św. Jana Ewangelisty 
7.00 † Tadeusz Żurawski 30 dzień po pogrzebie 
11.00 W intencji parafian 
18.00 † Anna Bartoszyńska – intencja od siostry Marii 
18.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(27) 
18.00 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(27) 

28.12. – Sobota – święto św. Młodzianków 
7.00 † Zofia Kuriata 5 rocznica śmierci i zmarli z rodziny  
7.00 † Zdzisław Parus 38 rocznica śmierci i wszyscy zmarli z rodziny 
18.00 † Brunon Kwela 12 rocznica śmierci, Anna Kwela 41 rocznica śmierci 
18.00 † Wiktor Fedorowicz, Wiesław Fedorowicz 
18.00 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(28) 
18.00  † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(28) 

29.12. – Niedziela Świętej Rodziny 
7.30 † Bożena Widziajło – Msza św. gregoriańska(29) 
7.30 † Jan Widziajło – Msza św. gregoriańska(29) 
9.30 † Anna, Władysław, Stanisław Styk, Grzegorz Grabowski, Józef i Zinoida(f), Ania i 

Jarosław Hlebowicz 
9.30 † Krystyna Łopmpieś 
11.00 † zmarli z rodzin: Tyszkowskich, Huzarskich, Masnych, Dobosz 
11.00 W intencji rodziny Kogut w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków 
12.30 † Bernard Wojtaś i rodzice z obojga stron 
12.30 † Mirosław Gołąbek – intencja od rodziców 
18.00 † za zmarłych z rodziny Stasiewicz, Trepkowskich i Gawrych 


