
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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Stąd „każdy chrześcijanin jest 
powołany, by zawsze i wszędzie tam, 
gdzie go Opatrzność postawi, 
przyznawać się do Chrystusa przed 
ludźmi”. Dlatego „Winniśmy 
wyznawać Boga przez gorliwe 
uczestnictwo w życiu Kościoła; przez 
troskę o słabych i cierpiących, a także 
przez podejmowanie 
odpowiedzialności za sprawy 
publiczne” (Gorzów Wlkp., 2.06.1997). 
Pan Jezus stawia przed nami w 

dzisiejszej Ewangelii wolny wybór. Czy przyznasz się do mnie przed ludźmi, czy 
zaświadczysz o mnie? Ja również przyznam się do ciebie i zaświadczę o Tobie przed 
Ojcem. 
Prośmy Ducha Świętego o pomoc w wypełnianiu Chrystusowej Ewangelii i dawaniu 
świadectwa wiary w naszym codziennym życiu: 
Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę, 
zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu; 
w każdym człowieku dostrzegać przez wiarę  
Twoją obecność (Hymn, Jutrznia III tyg.). 
 

   BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Odwaga świadectwa 

W I czytaniu usłyszeliśmy skargę proroka Jeremiasza, w której opisuje swoją 
sytuację. «Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na 
niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się 
zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!”». Z punktu widzenia 
ludzkiego jest to sytuacja zagrożenia. Jeremiasz był bowiem dla wielu 
niewygodnym prorokiem. Jego przesłanie nie podobało się ludziom, a co za tym 
idzie, jego życie było zagrożone. Ale młody Jeremiasz pozostaje nieugięty w swej 
wierności Bogu, który posyła go, aby głosił słowo Pana w Izraelu. Pomimo 
osamotnienia i różnych trudności. Jeremiasz całkowicie zawierza siebie Bogu. Prosi, 
aby Bóg stanął w jego obronie. I zachęca wszystkich do wychwalania Pana, który 
jak powie psalmista, w swojej dobroci wysłuchuje wołających o pomoc. 
Podobnie jak z Jeremiaszem, świat postępuje ze współczesnymi prorokami. W jaki 
sposób? Jak mówi o. Raniero Cantalamessa, proroka można zabić albo oswoić. 
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ prorocy są często niewygodni. Stanowią wyrzut 
sumienia dla tych, którzy postępują niesprawiedliwie. Jasno pokazują, że nie można 
iść na kompromisy z własnym sumieniem za cenę utraty wiary, czy przypodobania 
się innym. Nie wszystko jest na sprzedaż. 

Spójrzmy na przykłady współczesnych proroków. Bóg stawia na naszej 
drodze wielu takich ludzi, którzy własnym życiem wskazują jasny kierunek – jak 
zwyciężać, jak rozwijać dobro, a unikać zła. I w ten sposób osiągnąć zbawienie. To 
ci, którzy na serio przyjęli Chrystusowe wezwanie: „Nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało 
może zatracić w piekle”. Prawdę tę potwierdza znany w całym świecie zakonnik św. 
o. Pio. „Diabeł za wszelką cenę chce mnie zdobyć dla siebie. Proszę mi wierzyć, że 
znoszę to wszystko i cierpię dlatego, że jestem chrześcijaninem”. Na o. Pio spełniły 
się też prorocze słowa Jezusa, który zapowiadał, że Jego uczniowie będą 
prześladowani, podobnie jak ich Boski Mistrz i Nauczyciel. 

Św. Jan Paweł II naucza, że „w naszych czasach, gdy nie potrzeba już 
świadectwa krwi, tym bardziej czytelne musi być świadectwo codziennego życia”.  

 /dokończenie na ostatniej stronie/ 



 
INTENCJE MSZALNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami 
obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z 
miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne 
rodziny. 

2. W najbliższą środę będziemy obchodzić uroczystość narodzenia św. Jana 
Chrzciciela. W tym dniu Msze św. O godz. 7.00 i 18.00. 

3. W najbliższy czwartek będziemy obchodzić wspomnienie bł. Doroty z Mątów. 
Jest to zarazem dzień naszego odpustu parafialnego. W tym dniu pragniemy 
zaprosić wszystkich parafian do wspólnej modlitwy pod przewodnictwem J.E. 
Ks. Bpa dr Jacka Jezierskiego na Mszy św.  o godz. 18.00. W czasie tej 
uroczystości zostanie mianowanych dwóch kanoników do naszej Kapituły. Bł. 
Dorota z Mątów jest patronką diecezji elbląskiej, średniowieczną mistyczką, 
która wybrała życie pustelnicze w celi przy katedrze w Kwidzynie. W wyniku 
trwających w jej czasach epidemii Dorota utraciła aż ośmioro swoich dzieci. 
Przyzywajmy jej wstawiennictwa. 

1. W piątek,26 czerwca, dzieci i młodzież zakończą swój rok szkolny. Warto w 
modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty 
czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących 
dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Z tego względu 
zapraszamy ich do wspólnej modlitwy dziękczynnej za miniony rok szkolny i 
katechetyczny podczas Mszy św. o godz. 18.00.  

2. W najbliższą sobotę odbędzie się Uroczystość Pierwszej Komunii Św. o godz. 
10.00 oraz 12.00.(III i IV tura) W związku z tym zapraszamy dzieci, a także ich 
rodziców, do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, który wraz z 
odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych będzie sprawowany dzień wcześniej, tj. 
w piątek o godz. 18.45. Jednocześnie wszystkich prosimy o modlitwę w intencji 
dzieci przystępujących po raz pierwszy do Komunii św. i ich rodziców. 

3. Kancelaria Parafialna – jest czynna w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00 i w 
piątki 15.00 – 17.00. 

 

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 

† Kazimiera Bodurko, l. 91; 

† Janina Ławreniuk, l. 72; 

† Kazimiera Trzaskalska, l. 73; 

† Jadwiga Lalewicz, l. 71; 

† Tomasz Kozioł, l. 43; 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

22.06. – Poniedziałek 
7.00 † Halina Jabłońska – Msza św. gregoriańska(22) 
7.00 † Tadeusz Żurawski – Msza św. gregoriańska(22) 
18.00 † Katarzyna Ławniczak 1 rocznica śmierci 
18.00 † Czesław Wejtko – intencja od Dyrekcji i Grona pedagogicznego i pracowników  ZSP nr 2 w Kwidzynie 
18.00 † Janina Jędrzejczyk - Msza św. gregoriańska(22) 
18.00 † Zbigniew Rybarczyk - Msza św. gregoriańska(22) 

23.06. – Wtorek 
7.00 † Tadeusz Żurawski – Msza św. gregoriańska(23) 
7.00 † Halina Jabłońska – Msza św. gregoriańska(23) 
18.00 † Paweł Szwarc z okazji dnia ojca 
18.00 † Fryderyk Kiliszek 10 rocznica śmierci 
18.00 † Janina Jędrzejczyk - Msza św. gregoriańska(23) 
18.00 † Zbigniew Rybarczyk - Msza św. gregoriańska(23) 

24.06. – Środa – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
7.00 † Janina Jędrzejczyk - Msza św. gregoriańska(24) 
7.00 † Zbigniew Rybarczyk - Msza św. gregoriańska(24) 
18.00 † Jan Jabłoński i rodzice z obojga stron – intencja od rodziny 
18.00 † Tadeusz Żurawski – Msza św. gregoriańska(24) 
18.00 † Halina Jabłońska – Msza św. gregoriańska(24) 
18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

25.06. – Czwartek – Uroczystość bł. Doroty z Mątów 
7.00 † Tadeusz Żurawski – Msza św. gregoriańska(25) 
7.00 † Halina Jabłońska – Msza św. gregoriańska(25) 
7.00 W intencji parafian 
18.00 † Jerzy Klinkosz 
18.00 † Janina Jędrzejczyk - Msza św. gregoriańska(25) 
18.00 † Zbigniew Rybarczyk - Msza św. gregoriańska(25) 

26.06. Piątek  
7.00 † Tadeusz Żurawski – Msza św. gregoriańska(26) 
7.00 † Halina Jabłońska – Msza św. gregoriańska(26) 
18.00 † Władysław i Agnieszka Czarnuch, Władysław, Zofia i Jan Cytarscy oraz zmarli pradziadkowie 

Słomczewscy 
18.00 † Maria Kubiak 10 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 
18.00 † Janina Jędrzejczyk - Msza św. gregoriańska(26) 
18.00 † Zbigniew Rybarczyk - Msza św. gregoriańska(26) 

27.06. – Sobota 
7.00 † Tadeusz Żurawski – Msza św. gregoriańska(27) 
7.00 † Janina Jędrzejczyk - Msza św. gregoriańska(27) 
10.00 Uroczystość I Komunii Św. 
12.00 Uroczystość I Komunii Św. 
18.00 † ks. Piotr Konsalik – z okazji urodzin 
18.00 † Jadwiga Spaczyńska, Mirosław, Zbigniew Spaczyńscy. Helena Świderska 
18.00 † Halina Jabłońska – Msza św. gregoriańska(20) 
18.00 † Zbigniew Rybarczyk - Msza św. gregoriańska(20) 

28.06. – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
7.30 W intencji parafian 
7.30 † Tadeusz Żurawski – Msza św. gregoriańska(28) 
9.30 † Władysław Staniszewski 49 rocznica śmierci 
9.30 † Anna, Józef, Jerzy Kopisto, Malwina i Jakub 
11.00 † Stanisław, Marek, Aleksandra(f0 Barejko, Władysława(f) i Leonard Arest 
11.00 † Kazimiera i Feliks Osowscy, Stefania i Gerard Leier i zmarli z rodziny 
12.30 † Halina Jabłońska – Msza św. gregoriańska(28) 
12.30 † Janina Jędrzejczyk - Msza św. gregoriańska(28) 
18.00 † Zbigniew Rybarczyk - Msza św. gregoriańska(28) 


