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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 351(2020)| NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO| Mt 3, 13-17 

I to moc Ducha 
umożliwia nam naśladowanie 
Jezusa, a więc upodabnianie 
się do Niego w życiu 
codziennym przez miłość i 
solidarność z bliźnimi. Wiara 
katolicka stała się udziałem 
naszej Ojczyzny w 966 roku. 
Dzisiejsze Święto jest również 
okazją do wdzięczności Bogu 
za natchnioną decyzję naszego 
pierwszego władcy – księcia 
Mieszka I, która zaowocowała 

na Wielkanoc 966 roku przyjęciem chrztu przez tworzący się naród i państwo. 
Każdy z nas należy do tej wspólnoty. I od naszego osobistego zaangażowania 
w wiarę zależy najpierw nasze zbawienie, dalej przyszłość wiary w naszych 
rodzinach, społecznościach i w całej Polsce. Dzień chrztu to także 
najważniejsze wydarzenie w życiu ucznia Chrystusa. Wyraźmy więc Bogu dziś 
szczególną wdzięczność za ten dar. I prośmy Jezusa, by dał nam moc Ducha 
Świętego do życia zgodnego z tajemnicą chrztu, czyniąc nasze świadectwo 
wiary wobec świata jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym. Będzie to 
możliwe, jeśli wsłuchamy się w radę, a jednocześnie wielokrotną 
zachętę papieża Franciszka: „codziennie czytajcie kawałek Ewangelii, 
fragment, aby lepiej poznać Jezusa i w ten sposób sprawić, że poznają Go 
inni. Zawsze noście mały egzemplarz Ewangelii przy sobie”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Świadectwo wiary 
 

W jednym z wywiadów prasowych brytyjski podróżnik, alpinista i 
przewodnik sztuki przetrwania 43–letni Bear Grylls dał takie świadectwo 
swojej wiary: „W przeszłości obawiałem się o tym mówić, bo bałem się, że 
mnie wyśmieją albo że zostanie to odebrane jako przejaw słabości. Ale teraz 
już nie lękam się powiedzieć, że potrzebuję swej wiary. Ona jest prawdziwym 
kręgosłupem mego życia. Jeśli więc ktoś mnie o to zapyta, jestem naprawdę 
bardzo szczęśliwy, że mogę o tym opowiedzieć”. Przyznał, że od dzieciństwa 
miał w sobie naturalną wiarę. „Wierzyłem po prostu, że Bóg istnieje i że jest 
dobry”. Poważny przełom w swym chrześcijańskim życiu przeżył w wieku 16 
lat, po śmierci dziadka. „Pamiętam, że modliłem się do Boga, aby był ze mną. 
Tam się rozpoczęła moja wiara”. Zaznaczył, że od tej pory wiara była 
najmocniejszym zakotwiczeniem w jego życiu i najlepszym przewodnikiem w 
ciemnych chwilach. Dziś wiara jest stałym elementem jego codziennego życia. 
Każdy dzień stara się rozpoczynać na kolanach, aby przypomnieć sobie, co 
jest ważne. Zawsze ma też przy sobie małą książeczkę, z której czyta 
codziennie o wierze i życiu. 

Celebrowane dziś Święto Chrztu Pańskiego jest zachętą do wspinania 
się z pomocą Ducha Świętego na najwyższe szczyty wiary, aż osiągniemy 
świętość. Podczas chrztu w wodach Jordanu dokonało się przejście od chrztu 
Jana Chrzciciela, opartego o symbol wody, do chrztu Jezusa w Duchu 
Świętym i ogniu. Ten sam Duch, który zstąpił na Jezusa nad Jordanem, jest 
głównym architektem naszego chrztu, czyli pierwszego doświadczenia Bożego 
miłosierdzia w naszym życiu. To dzięki Jego łasce otrzymaliśmy „nowe życie 
w Chrystusie”, wolne od grzechu i śmierci. I staliśmy się umiłowanymi 
dziećmi Boga, w których Ojciec niebieski ma upodobanie [warto przypomnieć 
sobie datę swojego chrztu i pamiętać o niej każdego roku]. To Duch Święty 
zniszczył w nas grzech pierworodny. On wyzwolił nas spod władzy ciemności 
grzechu i przeniósł do królestwa światła, czyli królestwa miłości, prawdy i 
pokoju.  

 
dokończenie na ostatniej stronie… 



 
INTENCJE MSZALNE 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku. 
Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli 
do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej 
Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.  

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym 
chrzcie. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, 
aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę 
z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie 
innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą.  

3. W piątek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia 
szczególnie sięgnąć po Pismo Święte, aby tam szukać wspólnych korzeni 
naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu. 

4. W dniach od 18 do 25 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień 
Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym 
samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy 
wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana 
Jezusa, abyśmy byli jedno.  

5. Także ofiary zbierane na tacę za tydzień przeznaczamy na ogrzewanie. 
6. Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii. Prosimy, aby na tzw. 

kolędę przygotować krzyż, świece i wodę święconą. Prosimy by w miarę 
możliwości na kolędzie była obecna cała rodzina. W tym tygodniu 
pragniemy odwiedzić parafian zamieszkałych: 
- poniedziałek – ul. Batalionów Chłopskich i Braterstwa Narodów nr 33 
– od godz. 16.00; 
- we wtorek – ul. Braterstwa Narodów (bez numeru 33) – od godz. 16.00; 
- w środę – ul. Żwirki i Wigury, Zduńska, Żelazna, Mała, Kręta, Widok – 
godz. 16.00  
- w czwartek – ul. Targowa, Piłsudskiego, Słowiańska – od godz. 16.00; 
- w piątek – ul. Graniczna i Podgórna od godz. 16.00; 
- w sobotę – Rozpędziny od godz. 9.00 i Lipianki od godz. 14.30. 
W trakcie tegorocznej kolędy możemy złożyć dodatkowo ofiary na Kościół, 
które będą przeznaczone na dalsze prace renowacyjne w naszej katedrze.  

7. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich intencji. 

8. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego Gościa, 
który adresowany jest do dzieci. 

 

W tym tygodniu pożegnaliśmy: 

† Irena Różańska, l. 64; 

† Kazimierz Makarewicz, l. 88; 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

13.01. – Poniedziałek  
7.00 † Witold Kędzierski 30 dzień po pogrzebie 
7.00 † Henryk Sałajski 2 rocznica śmierci 

18.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Maryi i potrzebne 
łaski dla Marcina z okazji 27-mej rocznicy urodzin 

14..01. – Wtorek  
7.00 † Winfrid i zmarli z rodziny 
18.00 † Stefania Zielińska 15 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 

15..01. – Środa  
7.00 † Anna Majka 30 dzień po pogrzebie 

7.00 † Teresa Czeszejko 8rocznica śmierci, Tadeusz Czeszejko z okazji 
urodzin 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 
16..01. – Czwartek  

7.00 † Marcin Jabłoński 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Paweł Szwarc z okazji urodzin 

17.01. Piątek  - św. Antoniego, opata, wspomnienie 
7.00 † Elżbieta Bolechowska 
18.00 † Grażyna Sznaza 13 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 

18.01. – Sobota 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Darii i 
Mateusza w 3 miesiące po ślubie 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Mariusza i 
Marty w 3 miesiące po ślubie 

18.00  
† Urszula Kępska 5 rocznica śmierci, Antoni Kępski, rodzice z 
obojga stron, Maria Jurkiewicz 

19.01. – II Niedziela Zwykła 
7.30 W intencji parafian 
7.30 † Marta Tyrau 10 rocznica śmierci 
9.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marianny i 

Jacka z okazji 50-lecia urodzin 
9.30 † Władysław Maciejewski, Mirosława(f) Mazurek, Marian 

Maciejewski, Luba(f) Maciejewska 
11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Piotra z okazji 

urodzin i imienin 
11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Rafała  
12.30 † Ryszard Gajaszek 13 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Gajaszek i 

Woelk 
12.30 † Walentyna(f) Kuriata 41 rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski  dla Klaudii 

Kazimierowskiej po operacji i dla Maryli 


