
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 – 17.55 

KANCELARIA PARAFIALNA 
  

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 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

  

 

V Niedziela Wielkanocna 

Dz 14,21-27 Ap 21,1-5   J 13,31-35 

Biuletyn Parafialny          
 

     15 maja 2022 r. | Nr 448| 2022 | 

Na zakończenie 
wsłuchajmy się w 
słowa Gabriela 
Marqueza, laureata 
literackiej Nagrody 
Nobla z 1982 roku, 
chorego na 
nowotwór złośliwy 
układu 
limfatycznego.  Tak 
napisał w liście do 
swoich przyjaciół: 
„Jutro nie jest 
zagwarantowane 
nikomu ani młodemu, ani staremu. Być może, że dzisiaj patrzysz po raz ostatni na 
tych, których kochasz. Dlatego nie zwlekaj, uczyń to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie 
doczekasz jutra, będziesz żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, 
na jeden pocałunek, że byłeś zbyt zajęty, by przekazać im ostatnie życzenie. Bądź 
zawsze blisko tych, których kochasz, mów im głośno, jak bardzo ich potrzebujesz, 
jak ich kochasz i bądź dla nich dobry, miej czas, aby im powiedzieć ‘jak mi przykro’, 
‘przepraszam’, ‘proszę’, ‘dziękuję’ i wszystkie inne słowa miłości, jakie tylko znasz. 
Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje myśli sekretne. Proś więc Pana o siłę i mądrość, 
abyś mógł je wyrazić. Okaż swym przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci potrzebni”.  
Źródło: www.wiara.pl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Świadectwo miłości wzajemnej 
 
Jako chrześcijanie doskonale wiemy, że istnieje ogromne zapotrzebowanie w świecie 
na wzajemną miłość. Przypomina nam o tym Jezus w Wieczerniku, dając nowe prawo 
– prawo miłości, które jest znakiem rozpoznawczym Jego uczniów: „Daję wam 
przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; 
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Chrześcijańska miłość bliźniego jest 
nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale także znakiem jedności we wspólnocie 
wierzących. Stanowi nie tyle wynik poświęcenia się dla innych co raczej najgłębsze 
pragnienie serca i osobisty zysk dla kogoś, kto kocha. Każdy człowiek odnosi 
korzyść, gdy jest kochany. Jednak paradoksalnie największą korzyść odnosi ten, kto 
kocha innych, daje siebie. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże nie 
może bowiem w pełni zrealizować samego siebie inaczej jak tylko poprzez miłość, 
czyli przez bezinteresowny, szczery dar z samego siebie, ze swojego życia. Chrystus 
dając nam „Nowe przykazanie” wzywa nas jednocześnie do tego, żeby stale na nowo 
żyć według niego. Św. Josemaria Escirva stwierdza, że „najważniejszym 
apostolstwem jaki chrześcijanie mogą czynić na świecie, najlepszym świadectwem 
wiary, jest współpracować, by wewnątrz Kościoła zawsze panował klimat 
autentycznej miłości”. Może warto więc zacząć od małych kroków. Może warto 
zacząć od małych kroków, od drobiazgów, by zobaczyć w drugim człowieku Jezusa, 
któremu możemy pomóc? Bez wzajemnej miłości trudno sobie wyobrazić normalne 
funkcjonowanie w domu, w pracy, na ulicy czy w parafii. Dlatego często szukamy 
miłości wokół siebie. Wokół nas jest tak wielu ludzi, również takich, o których można 
powiedzieć „to dobry człowiek”. Niektórzy jednak stwierdzają: „dobroć dla innych” 
nie zawsze jest niestety znakiem firmowych chrześcijan. Co trzeba zrobić, aby tak się 
stało? Jak kochać tych, których nienawidzimy z racji na wyrządzoną krzywdę, których 
wpisaliśmy na swoją „czarną listę”? W jaki sposób troszczyć się o to, by nasze 
chrześcijaństwo nie zamieniło się w pustosłowie? Nie czekajmy z naszym 
wyrażaniem miłości, aż będzie za późno.  |dokończenie na ostatniej stronie| 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. O godz. 17.30. zapraszamy codziennie na nabożeństwo majowe. Tych, którzy 
nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do 
modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz domach rodzinnych.  

2. Także jutro, we wtorek i środę o godz. 19.00 do katedry zapraszamy dzieci 
przygotowujące się do przyjęcia I Komunii św. na próby przed tą 
uroczystością. Obecności obowiązkowa.  

3. W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. To kolejna 
okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka. On całe życie 
zawierzył Bogu przez ręce Maryi. Niech jego wstawiennictwo oraz orędownictwo 
Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam Bożą pomoc w naszym codziennym życiu.  

4. W najbliższy czwartek, po Mszy św. około godz. 18.40 zapraszamy na spotkania 
młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, rok II. 

5. W najbliższy piątek o godz. 9.00 do katedry zapraszamy wspólnotę i sympatyków 
duchowości franciszkańskiej na spotkanie III FZŚ.  

6. W najbliższy piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszamy dzieci przygotowujące się 
do przyjęcia I Komunii św. na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, na które 
przynosimy ze sobą świece, a następnie na swoją pierwszą spowiedź.  

7. W sobotę natomiast o godz. 11.00 w naszej parafii odbędzie się Uroczystość I 
Komunii św., prosimy o modlitwę w intencji dzieci, które do niej przystąpią, aby 
łaska tego sakramentu udzielała im Bożego błogosławieństwa i wzmocniła ich więź 
z Jezusem Eucharystycznym.  

8. W następną niedzielę, nasz Caritas będzie zbierał ofiary do puszek po każdej 
Mszy św. na rzecz remontu naszych organ.  

9. Także w następną niedzielę o godz. 16.30 do domu parafialnego zapraszamy na 
spotkanie wspólnotę Żywego Różańca.  

10. W związku z trwającą wojną na Ukrainie zachęcamy do wspólnego odmawiania 
Koronki do Bożego Miłosierdzia w naszych domach i rodzinach. 

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

 
 

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 

† Krzysztof Bęc, l. 44; 

† Izabela Jurkun, l. 97; 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…  

 

16.05. - Poniedziałek - św. Andrzeja Boboli, Święto 

7.00  

18.00 † Tadeusz Lipski, Wojciech Lipski, Daniela(f)Kozłowska, rodzice z obojga stron 

18.00 † Marian Kwiecień 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, potrzebne łaski oraz szczęśliwą operację i 
szybki powrót do zdrowia dla Agnieszki 

17.05. – Wtorek 

7.00  

18.00 † Anna, Adam, Zbigniew Kowalak 

18.05. – Środa 

7.00  

18.00 

Msza św. dziękczynno-błagalna za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę MBNP, szczęśliwą operację i szybki powrót do zdrowia dla 

Agnieszki – intencja od rodziców 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

19.05. – Czwartek  

7.00  

18.00 † Jarosław Chojecki 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Halina Kalkowska 30 dzień po pogrzebie 

20.05. – Piątek 

7.00  

9.00  III FZŚ 

18.00 † Feliks Gawroński 6 rocznica śmierci 

18.00 † Rodzice Marta i Franciszek Grygier i rodzice z obojga stron 

18.00 † Anna Pawelszczak 30 dzień po pogrzebie 

21.05. – Sobota 

7.00  

11.00 Uroczystość I Komunii Świętej 

18.00 Jędrzej Jacek Synakiewicz 6 miesiąc po śmierci 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Elżbiety i Filipa Wiczkowskich 

– intencja od mamy 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Stanisławy Ryszewskiej z 

okazji 80-lecia urodzin 

22.05. VI Niedziela Wielkanocna 

7.30 W intencji parafian 

7.30 † Stanisława(f), Horst, Waldemar, Grzegorz Schomschor i dusze czyścowe 

9.30 † Winfrid Zieliński 27 rocznica śmierci, Dorota i Franciszek Brunow 

9.30 † Barbara Żurawska, Daniela(f) i Eugeniusz Przybylscy 

11.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Magdy Młodzińskiej z okazji 

18-tych urodzin 

11.00 † Jadwiga Konkolewska w rocznicę śmierci, Halina Młodzińska w rocznicę śmierci 

12.30 † Marek Stawarz z okazji urodzin i zmarli rodzice 

12.30 † Marianna i Stanisław Przybyś i zmarli z rodziny 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, opiekę Boga wszechmogącego, łaski dla Adama Kapica w 

rocznicę urodzin 


