
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 
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Wojna jest wygrana, ale bitwa nieskończona. To 
tylko pozornie paradoks, bo w przestrzeni czasu 
ciągle przybywają nowe zastępy, nowe pokolenia 
ludzi, którzy w zmieniających się nieustannie 
okolicznościach życia muszą wkraczać na 
odwieczne pole walki. 
Stado owiec bez pasterza jest bezbronne, żołnierze 
bez dowódcy, nieskuteczni. To ciekawe, ze właśnie 

w takim czasie, gdy rozpoczynany nasze wielkopostne zmagania, mamy szansę 
wybrać się z Jezusem na górę Tabor i usłyszeć z wiarygodnych ust o Jego 
niezwykłej przemianie. Z jednej strony wojna, a z drugiej sielanka, której poddali 
się apostołowie. Było im tak dobrze, ze chcieli pozostać na górze przemienienia. 
Któż by chciał doświadczywszy nieba stamtąd uciekać? 
Ale przemienienie Jezusa na górze to tylko etap, kolejny stopień wtajemniczenia 
Apostołów w dzieło, które zaplanował Bóg – zbawienie ludzkości. Nie 
najważniejsze jest tu przeżycie szczęścia, którego Jezus pozwolił im doświadczyć. 
Ważniejszy jest głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany (...) Jego słuchajcie”. Wydaje 
się nam czasem, ze wypełnia nas szczęście, dziękujmy za nie Bogu, ale nie 
zapomnijmy tych najważniejszych słów. One mają w nas zbudować zaufanie do 
Boskiego Dowódcy, który „jest naszą pomocą i tarczą”. Przemienienie to również 
zapowiedź zmartwychwstania Jezusa, „który przezwyciężył śmierć, a rzucił 
światło na życie i na nieśmiertelność przez Ewangelię”. 
Głupim byłby ten, kto wiedząc o wygranej wojnie, uciekłby z pola bitwy lub 
przeszedł na stronę przegranego. Pozwólmy dotknąć się Jezusowi, który do nas 
mówi: „Wstańcie, nie lękajcie się!” 
 

   BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Wieczna Wojna 

W dyskusjach na temat rozmaitych zjawisk społecznych, dość często 
można usłyszeć stwierdzenie, że świat się szybko zmienia. Pomyśleć wystarczy 
choćby o sposobach komunikacji, którą umożliwia i ułatwia globalna sieć 
informatyczna. Doskonale radzące sobie z tym młode pokolenie daleko wyprzedza 
swoich rodziców.  

W sobie samych obserwujemy rozliczne zmiany. Przybywa nam lat, siwych 
włosów na głowie. Weszliśmy w nowy czas roku liturgicznego, kolejny w naszym 
życiu Wieki Post. Jest to czas inny niż pozostałe dni w roku. Przynagla nas 
bowiem, by pozostawić za sobą wspomnienia karnawału i udać się w drogę tak 
jak Abram, „jak mu Pan rozkazał”. 

Rozkazów słucha się w wojsku, na poligonie, w czasie bitwy. Dowódca 
musi mieć pewność, że dzięki nim doprowadzi podwładnych do maksymalnej 
sprawności, podwładni muszą mieć zaufanie do wydającego rozkazy. 
Zwykło się mówić, że Wielki Post jest czasem niezwykłej łaski Pana Boga. We 
wspólnotach parafialnych pojawiają się rekolekcjoniści, by pomóc nam odnowić 
więź z Bogiem, w świetle rozważań, nauk i kazań na nowo przemyśleć swoje życie, 
nieco zwolnić jego tempo, dać szansę naszej duszy nie tylko pragnąć dobra i 
pozostać w sferze pobożnych życzeń, ale zrealizować te postanowienia, które 
pozwolą choć odrobinę ale faktycznie zmienić nasze życie.  

Tutaj może zacząć się problem. Bo to wyjście poza utarte schematy, 
przyzwyczajenia jak choćby szybko mówione w drodze pacierze. Świadomy zwrot 
ku Bogu, to nic innego jak wypowiedzenie wojny szatanowi. W dobie nuklearnych 
zagrożeń i terroryzmu trudno słuchać o wojnie. Ale ta wojna miedzy dobrem a 
złem dzieje się naprawdę. Jej najbliższa przestrzeń to nasze sumienie. Tam 
właśnie dokonują się nieraz dramatyczne wybory poprzedzone pytaniem: Pójść za 
głosem Boga czy wybrać pokusy szatana? To tak jak na polu walki: bić się w imię 
słusznej sprawy, czy ratować się dezercją? Św. Paweł mówi: „Weź udział w 
trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga...”. 
Jest to wezwanie do odważnego stawienia czoła trudnościom, pokusom i 
zasadzkom, które przygotowuje nam nieprzyjaciel Boga. Dlatego Wielki Post to 
czas wielkiej łaski, by w zmaganiu się z przeciwnościami jeszcze bardziej mogło 
triumfować Boże Miłosierdzie, w którym pokładamy nadzieję, jak przed chwilą 
śpiewaliśmy w refrenie psalmu. 
                   /dokończenie na ostatniej stronie/ 



 
INTENCJE MSZALNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś ofiary składane na tacę przeznaczamy na fundusz remontowy. 
2. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi krzyżowej, 

które w naszym kościele będziemy odprawiali w piątki o godz. 17.30 
– dla dorosłych. Natomiast dzieci zapraszamy na nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej o godz. 16.30. W każdą niedzielę natomiast o godz. 17.30 
zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym. 

3. Za tydzień w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszamy rodziców dzieci 
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Św. na spotkanie 
organizacyjne. 

4. Także za tydzień w niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczamy na 
ogrzewanie. 

5. W naszej parafii od dnia 29 marca br. rozpocznie się kurs przygotowujący 
do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Osoby, które zamierzają w 
najbliższym czasie wstąpić w związek małżeński serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w naukach przedślubnych. Bliższe informacje można 
uzyskać w zakrystii lub u ks. Przemysława. 

6. Nasz parafialny Caritas rozpoczął od dnia 03.03. br. zapisy na paczki 
wielkanocne. Z zapisów mogą korzystać parafianie znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej oraz osoby bezdomne. Zapisy będą trwały do 31.03.br. 
w każdy poniedziałek i wtorek od godz. 10.00 – 12.00 w siedzibie Caritasu 
przy ul. Targowej 7. 

7. Także nasz Caritas jest w posiadaniu dużej ilości odzieży noworodkowej i 
wczesnoniemowlęcej w bardzo dobrym stanie. Zapraszamy do skorzystania 
z proponowanej oferty. Jednocześnie prosimy o niedostarczanie do Caritasu 
odzieży damskiej do końca kwietnia. 

8. Prosimy o zabieranie ze sobą biuletynu parafialnego. 
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 ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 

† Jerzy Kłodnicki, l. 64; 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… 

 

09.03. – Poniedziałek 
7.00  
18.00  

10.03. – Wtorek 
7.00  

18.00 † Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe 
ofiary katastrofy pod Smoleńskiem 

18.00 † Maria i Władysław Rozmysłowicz i rodzice z obojga stron 
11.03. – Środa 

7.00  
18.00 W intencji członków Wspólnoty Żywego Różańca 
18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

12.03. – Czwartek 
7.00  
18.00  

13.06. Piątek  
7.00  
18.00 † zmarli rodzice z rodzin: Kaczorowskich i Olkowskich 
18.00 † Krystyna Krzeszowska 

14.03. – Sobota 
7.00 † Maria Jędrzejewska 30 dzień po pogrzebie 
9.00 III FZŚ 
16.00 Ślub: Patryk Bruszczak – Karolina Przybyszewska 
18.00 † Katarzyna i Feliks Badźmierowscy i zmarli z rodziny 
18.00 † Franciszka(f) i Leon Borzyszkowscy 
18.00 † Bronisława(f) i Jan Zadworny i zmarli z rodziny Zadwornych 

18.00 
† Janusz Skoczylas, Franciszek, Andrzej, Michał Serafin i 
zmarli z rodzin: Serafin i Skoczylas 

15.03. – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
7.30 W intencji parafian 
9.30 † Wiesława(f) Staniszewska 2 rocznica śmierci – intencja od 

koleżanek i kolegów z pracy 
9.30 † Bronisława(f) i Bolesław Reszczyńscy 
11.00 Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za przeżyte lata z prośba 

o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny 
i Józefa z okazji 58-mej rocznicy zawarcia sakramentalnego 
małżeństwa oraz dla dzieci, wnuków i prawnuka 

11.00 † zmarli rodzice i rodzeństwo z obojga stron z rodziny 
Wiśniewskich - intencja od Krystyny i Józefa 

12.30 † Bronisława(f) Frelek, Leopold, Stanisław, Regina i 
Walentyna(f) 

12.30 † Roman Sałajski – intencja od rodziny 
18.00 † Stanisław, Marek, Aleksandra(f) Barejko, Władysława(f) i 

Leonard Arest 


