
PARAFIA KATEDRALNA  
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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 

  

 

 

Nr 353(2020)| III NIEDZIELA  ZWYKŁA| J 1, 29 - 34 

Dostrzega się coraz mniej 
przejawów solidarności 
międzyludzkiej, co powoduje, 
że ludzie czują się bardziej 
osamotnieni, pozostawieni 
samym sobie, pozbawieni 
uczuciowego oparcia. 

Ważną przyczyną 
gaśnięcia nadziei jest dążenie 
do narzucenia wizji człowieka 
bez Chrystusa. A Jezusowe 

wezwanie do nawrócenia stanowi serce religii. Owocem nawrócenia 
dokonującego się pod wpływem Ewangelii jest świętość tych, którzy z 
prostotą i w codziennym życiu dali świadectwo swej wierności 
Chrystusowi w ukryciu życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. 

Jezus uczy nas kroczenia w świetle. Uczy nas, jak rozpraszać 
duchowe mroki światłem Eucharystii. Według Ewangelii tam, gdzie 
pojawia się wiara chrześcijańska, tam pojawia się światło. Przed stu laty 
jeden z ponurych proroków filozoficznego nihilizmu zwiastującego rychły 
kres chrześcijaństwa głosił: „nigdy nie uwierzę chrześcijanom, jeśli ich 
twarze będą tak ponure”. Mówił: „Chrześcijanie! Wasze własne oblicza was 
zdradzają!” Jeśli wzywa się nas dziś do przeżywania światła i radości, to 
właśnie dlatego, by nasze oblicza mówiły coś zupełnie innego, niż to, o 
czym mówił ów filozof. By mówiły całemu światu: Jezus żyje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Żyć w świetle 

Pewna nastolatka wyznaje: „Nie potępiam mojego ojca 
wysiadującego codziennie przy pełnym jasnym. Widzę, że on też się męczy, 
szuka sensu w swoim życiu, też pragnie miłości. Ale jest słaby. Uległ 
nałogowi niszczącemu go powoli i bezlitośnie, uległ ciemności. 

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał wielkie światło. To przybył 
Jezus, który głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby. 
Ciemność, mrok – to rzeczywistość lęku, niepokoju, niebezpieczeństw. 
Mroczny chaos ma jeden cel – zniszczyć Boża moc, ośmieszyć, zgasić Boże 
światło. Dlatego boimy się mroku. Współczesny „naród kroczący w 
ciemnościach” stanowią ludzie pozbawieni nadziei. Jest to związane z 
utratą pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy 
niewiara i obojętność religijna. Wielu ludzi nie potrafi już łączyć 
ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem; wzrasta 
trudność przeżywania osobistej wiary w Jezusa w takim kontekście 
społecznym i kulturowym, bo stanowi to coś niemodnego. W wielu 
dziedzinach publicznych łatwiej jest deklarować się jako sceptyk, 
wątpiący niż jako wierzący. 

Z tą utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego rodzaju lęk 
przed przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Bardziej 
boimy się przyszłości, niż jej pragniemy. Niepokojącą oznaką tego jest 
między innymi wewnętrzna pustka dręcząca wielu ludzi i utrata sensu 
życia. Jednym z wyrazów i owoców tej egzystencjalnej udręki jest 
zwłaszcza dramatyczny spadek liczby urodzeń, zmniejszenie liczby 
powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, trudności w 
podejmowaniu definitywnych wyborów życiowych – jeśli nie wprost 
rezygnacja – również w małżeństwie. 
Jesteśmy świadkami rozpowszechnionego poczucia osamotnienia, izolacji 
od drugiego człowieka, znieczulicy na ludzką krzywdę i biedę czy kryzysów 
rodzinnych. Narasta obojętność etyczna oraz gorączkowe zabieganie o 
własne interesy i przywileje, spychanie najsłabszych na margines.  

 
dokończenie na ostatniej stronie… 



 
INTENCJE MSZALNE 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Jeszcze dziś po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszamy rodziców dzieci 
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. na spotkanie. 

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

3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. To szczególny dzień, kiedy 
czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej Niepokalanemu Sercu całą naszą 
codzienność. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w Eucharystii oraz 
pierwszosobotnim nabożeństwie, które rozpocznie się w naszej katedrze o godz. 
9.00. 

4. W przyszłą niedzielę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, 
w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To 
pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu 
po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do 
świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na 
uroczystą liturgię przynieśmy świece zwane gromnicami. Zostaną one 
pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, 
przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca 
drogi naszego życia. 

5. Z inicjatywy Świętego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także 
Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby 
poświęcone Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia 
będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych 
rodzinach i we wspólnocie parafialnej. W tym dniu pamiętajmy w modlitwie o 
naszej siostrze Walerii, ale także o siostrach pochodzących i pracujących w 
naszym mieście. 

6. W tym dniu przed Mszą św. o godz. 11.00 zapraszamy na koncert kolęd w 
wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 1 w Kwidzynie. 

7. Kończymy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Dziękujemy 
wszystkim parafianom za życzliwe przyjęcie, ciekawe rozmowy i złożone 
ofiary. W tym tygodniu pragniemy odwiedzić parafian zamieszkałych: 
- poniedziałek – ul. ul. Długa, Radzyńska, Rzemieślnicza, Zdrojowa, 
Żurawia, Żytnia, Koszykowa – od godz. 16.00; 
- we wtorek – ul. Spółdzielcza nr 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 – od godz. 16.00; 
- w środę – ul. Spółdzielcza nr 14, 16, 18, 20 – od godz. 16.00; 

8. Rodziny bądź osoby, które w tym roku z różnych przyczyn nie przyjęły 
wizyty duszpasterskiej, a chciałby to uczynić prosimy o kontakt, z 
którymkolwiek z księży w zakrystii. 

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

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

W tym tygodniu pożegnaliśmy: 

† Zofia Albercińska, l. 84; 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie… 

27.01. – Poniedziałek  
7.00  
18.00 † Józef Nitka 11 rocznica śmierci 

28.01. – Wtorek – św. Tomasz z Akwinu, wspomnienie 
7.00  
18.00 † Anna i Marcin Mirosław(nazwisko) i zmarłe rodzeństwo 

29.01. – Środa  
7.00  
18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

30.01. – Czwartek  
7.00 † Adam Bodenszac 3 rocznica śmierci, Halina Bodenszac, 

Roman Rejman 
18.00 † Ludwika(f), Alina i Piotr Kowalewscy 

31.01. Piątek – św. Jana Bosko, wspomnienie 
7.00 † Weronika Szmiendowska 6 rocznica śmierci oraz Bolesław, 

Czesław, Jan, Stefania oraz zmarli z rodzin Zimochów i 
Szmiendowskich 

18.00 † Małgorzata Duchała 2rocznica śmierci 
01.02. – Sobota 

7.00  
9.00  Nabożeństwo NS NMP 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Lidii i 
Franciszka z okazji 60-lecia ślubu 

18.00 † Janina Truchan 2 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 
18.00 † Henryk Chojecki 8 rocznica śmierci 
18.00 † Genowefa Kominek 1 rocznica śmierci 

02.02. – Ofiarowanie Pańskie 
7.30 W intencji parafian 
7.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla 

Kamila z okazji 18-tych urodzin 
9.30 † Józef Kołakowski i zmarli z rodziny 
9.30 † Czesław Gajaszek i zmarli z rodzin: Gajszaek i Bakierskich 
11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla 

Sławomira z okazji 50-leicia urodzin – intencja od córki z 
rodziną 

11.00 † Klementyna(f) Grzywińska, Tadeusz i Krzysztof 
12.30 † Regina Bielawska oraz rodzice i rodzeństwo 
12.30 † Katarzyna i Jan Grycko, Piotr Dorosz, Grzegorz Jaremko 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla 

Donaty i Michała z okazji 20-lecia ślubu 


