
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 352(2020)| II NIEDZIELA  ZWYKŁA| J 1, 24 - 39 

Nie wystarczy usłyszeć głos 
proroka, trzeba jeszcze na niego 
świadomie odpowiedzieć, 
wyznając za Psalmistą: „Będę 
słuchał tego, co mówi Pan Bóg”. I 
dostrzegać wokół siebie również 
innych, którzy czekają na nasze 
zainteresowanie, przyjaźń, czy 
konkretny dar serca. 
Zwykle najtrudniej rozstać się z 
błędnymi wyobrażeniami 
religijnymi. Wyznawanie religii 
dzieciństwa jest dla nich czymś 
znacznie wygodniejszym niż 
odważenie się na głębszy wzrost w 
wierze i w ufności do Boga. Łatwiej 

odmówić „paciorek”, „litanijkę”, „pomodlić się do Bozi”, niż sięgnąć po Pismo 
św., by w świetle słowa Bożego solidnie przeanalizować swoje życie, 
przygotować się na spotkanie z Bogiem w niedzielnej Eucharystii. 
Jeśli chcesz przygotować drogę Panu, musisz prawdziwie uwierzyć w Bożą 
moc! A prawdziwie uwierzyć, to powierzyć siebie Bogu wraz ze wszystkim, co 
stanowi moją codzienność, powołanie, świat, w którym żyję i pracuję. Jeśli 
chcemy autentycznie wierzyć, a nie tylko od czasu do czasu „oddychać 
powietrzem religijnym”, mamy scalać prawdziwą wiarę w Chrystusa z 
naszym życiem. Już dziś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Przygotować drogę Panu 

 
Św. Jan Chrzciciel, prorok znad Jordanu, woła do wszystkich, którzy 

oczekują Mesjasza: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. Mamy więc robić to, co możliwe, aby 
porzucić marazm, bierność i samowystarczalność. Wszystko po to, aby 
spotkać się z przychodzącym Jezusem, nie przespać czasu Jego przyjścia. 
Wielu ludzi odczytuje wezwanie do nawrócenia dopiero w trudnych i 
bolesnych momentach swojego życia, jak choroba czy śmierć najbliższych. 
Jednak Bóg nawet z trudnej po ludzku sytuacji może wyprowadzić duchowe 
dobro. Trwa to tym dłużej, im dłużej człowiek próbuje tylko o własnych siłach 
pokonywać życiowe trudności. 

Św. Jan Chrzciciel swoim życiem i słowem wskazuje nam, w jaki to 
sposób należy przygotować się na przyjście Pana: przez pokutę, zerwanie z 
grzechem, odrzucenie ciemności a wejście w pełnię blasku zbawczej łaski 
Chrystusa. Bóg, podobnie jak w Starym i Nowym Testamencie, także i dziś 
posyła swoich proroków. Jednym z nich jest papież Franciszek. Swoim życiem 
i nauczaniem pokazuje Boga, który nieustannie wychodzi do człowieka, by go 
obdarować Sobą. Wystarczy wspomnieć, jak w czasie Jubileuszowego Roku 
Miłosierdzia Papież przekazał nam wiele czytelnych znaków i gestów 
służących nawróceniu. Mamy całą listę papieskich spotkań w ramach tzw. 
piątków miłosierdzia. Zaczęło się od niespodziewanej wizyty we Wspólnocie 
św. Karola, która liczy 55 osób przechodzących terapię odwykową. To 
spotkanie stało się niewątpliwie mocnym wsparcie w walce z uzależnieniem. 
Potem był dom Arki (tworzony przez osoby niepełnosprawne intelektualnie 
oraz ich asystentów), pogotowie ratunkowe i oddział neonatologii, wreszcie 
wioska SOS. Jubileusz zakończyło spotkanie z dwiema grupami: więźniów i 
bezdomnych. 

Papież Franciszek zachęca, aby porzucić wygodną kanapę lenistwa, 
obojętności i bylejakości. A założyć buty aktywnego wędrowca, pielgrzyma. I 
wyruszyć w drogę, która wiedzie przez pustynię nawrócenia do nieba. Warto 
więc podejmować ciągły wysiłek w nawracaniu się. 

. 
dokończenie na ostatniej stronie… 



 
INTENCJE MSZALNE 

 
 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień 
Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych 
dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Niech naszym 
podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć. 

2. W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, przypadające w sobotę, 25 stycznia, 
prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia 
potrzebujemy na co dzień. Jak Święty Paweł powinniśmy stać się narzędziem 
Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, powinniśmy kroczyć wiernie po 
drogach wiary. 

3. Także za tydzień w sobotę o godz. 15.30 nasz parafialny Caritas zaprasza, do 
swojej siedziby przy ul. Targowej 7, dzieci na choinkę noworoczną oraz babcie i 
dziadków z okazji ich święta na wspólne kolędowanie przy kawie i słodkościach. 

4. W przyszłą niedzielę, 26 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień 
Trędowatych oraz Dzień Islamu. Prośmy tego dnia o właściwą opiekę dla 
wszystkich chorujących w świecie na tę nieuleczalną chorobę, a także o światło 
Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem. 

5. Za tydzień w niedzielę miesiąca tj. 26 stycznia br., zapraszamy po Mszy św. o 
godz. 11.00 rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. na 
spotkanie. 

6. Także ofiary zbierane w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. do puszek 
przeznaczamy na wsparcie naszego parafialnego zespołu Caritas, który pomaga 
najuboższym. 

7. Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim 
parafianom za życzliwe przyjęcie, ciekawe rozmowy i złożone ofiary. W tym 
tygodniu pragniemy odwiedzić parafian zamieszkałych: 
- poniedziałek – ul. – Sztumska, Malborska, Brodnicka i Wrocławska - od godz. 
16.00; 
- we wtorek – ul. 15-go Sierpnia, Konopnickiej i Chopina – od godz. 16.00; 
- w środę – ul. Warszawska, Śliska i Mylna– godz. 16.00  
- w czwartek – ul. Kopernika i Kościuszki – od godz. 16.00; 
- w piątek – ul. 3-go Maja - od godz. 16.00; 
- w sobotę – Baldram oraz ul. Północna, Pogodna, Zachodnia, Letnia, Tczewska, 
Furmańska, Zimna – kolęda rozpocznie się od godz. 9.00. 
W trakcie tegorocznej kolędy możemy złożyć dodatkowo ofiary na Kościół, które 
będą przeznaczone na dalsze prace renowacyjne w naszej katedrze.  

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

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

 
 

W tym tygodniu pożegnaliśmy: 

† Stanisława(f) Ciuk 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie… 

 

20.01. – Poniedziałek  
7.00  
18.00 † Anna Kowalak, Stanisław Ebłowski 

21.01. – Wtorek – św. Agnieszki, męczennicy, wspomnienie 
7.00 † Agnieszka i Franciszek i zmarli z rodziny 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Agnieszki z 
okazji imienin 

18.00 † Zygmunt Rokita, Mirosław Rokita 
22.01. – Środa  

7.00  
18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

23.01. – Czwartek  
7.00 † Ewa Frelek 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Bernard Graban 3 rocznica śmierci 

24.01. Piątek - św. Franciszka Salezego, wspomnienie 
7.00 † Stefania Karcz 30 dzień po pogrzebie 
7.00 † Helena Jamrożek 13 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 
18.00 † Henryk Ronowski 

25.01. – Sobota – święto nawrócenia św. Pawła Apostoła 
7.00  

18.00  † Zofia, Irena, Władysław Cytarscy i zmarli bracia: Jan i Adam 

26.01. – III Niedziela Zwykła 
7.30 W intencji parafian 
9.30 † Teresa i Stanisław Adler 
9.30 † Adela Gajaszek 24 rocznica śmierci i zmarli z rodzin: Gajaszek i 

Bakierskich 
11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Antoniny – 

intencja od dziadków 
11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Ewy i 

Zbigniewa Stec z okazji 40-lecia małżeństwa z prośbą o potrzebne 
łaski dla dzieci i wnuków 

12.30 † Jerzy Janda 14 rocznica śmierci, Katarzyna i rodzice z obojga stron 
12.30 † Józef Sawicki 2 rocznica śmierci 
18.00 † Danuta Lech 30 dzień po pogrzebie 


