Kochani Parafianie!!!
Życzmy Wam Wszystkim
i Każdemu z osobna:
dotknięcia chwały
Zmartwychwstałego Chrystusa,
udziału w Jego radości i pokoju,
przyszłego przebywania z Nim.
Na ten czas świąteczny życzmy spokoju
i odpoczynku od codziennych problemów,
odpoczynku od pracy, życzmy ciepła
rodzinnego i dobrego przeżycia duchowego
Świąt Wielkanocnych.
Mocnej Wiary,
nieustającej Nadziei,
prawdziwej Radości,
płynących ze Zmartwychwstania Jezusa.
Księża pracujący w parafii
_________________________________________________________________________
Numery telefonów:
ks. Ignacy Najmowicz – 601 650 333/ ks. Piotr Wolnikowski – 796 991 233
ks. Przemysław Demski – 512 774 377/ ks. Marek Kubecki – 695 482 363

Msze św.
Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00.
Dni powszednie: 7.00, 18.00.
Adoracja i okazja do spowiedzi świętej w czawartek godz. 1700.
Spowedź święta na pół godziny przed Mszą św. wieczorną
i 15 minut przed Mszą św. poranną.

Kancelaria Parafialna:
Wtorek w godz. 10.00 – 12.00
Środa w godz. 16.00 – 18.00
Piątek w godz. 15.00 – 17.00

Parafia św. Jana Ewangelisty
ul. Targowa 7
82 – 500 Kwidzyn
nr tel. 55 – 279 60 06
www.katedrakwidzyn.pl
e-mail: katedrakwidzyn@gmail.com

USŁUGI KSEROGRAFICZNE,
OPRAWA PRAC DYPLOMOWYCH, PISANIE TEKSTÓW, ITP.
Kwidzyn, ul. Grudziądzka 14a, tel. 55/2611386, kom. 509351969
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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

We wnętrzu grobu
Ani puste skorupy jajka po wykluciu się pisklęcia, ani puste więzienie po
ogłoszeniu amnestii nie wzbudzają takich nadziei jak ujrzenie pustego grobu. Zobaczyć
pusty grób, to przekonać się o bezradności śmierci wobec życia, jakie w sobie nosił Jezus.
To życie w najradykalniejszym znaczeniu tego słowa. Życie wieczne, które udziela życia, a
nawet wzbudza oryginalne życie z zepsucia śmierci. Jan pisze w swoim liście o
współuczestnictwie w życiu wiecznym, jakie objawiło się w Jezusie.
Pisze z taką wiarą, na jaką może zdobyć się tylko ktoś przekonany nie tylko
intelektualnie, ale doświadczający pełnią swego jestestwa potęgi życia udzielającego się
ludzkości wprost z wnętrza Syna Bożego. Bóg przede wszystkim jest ŻYCIEM, a dopiero
potem miłością, miłosierdziem czy mądrością. A tymczasem, paradoksalnie, oczywistość
tego życia wiecznego można ujrzeć jedynie wtedy, gdy równie przenikliwie jak ci dwaj
uczniowie spojrzymy w głąb śmierci, w jej pustkę podobną do pustego grobu. Przyglądając
się śmierci, ujrzymy życie wieczne poza nią.
O czym przekonuje cię śmierć?
Cokolwiek osiągniesz, na pewno to stracisz. Pewnego dnia twoje życie doczesne
stanie się tylko historią. Czym jest twoja historia – tylko przemijaniem czy aż stawaniem
się? Pewnej godziny wydasz ostatni grosz, pewnej minuty ktoś obok ciebie umrze, nawet
jeśli kochałeś tę osobę ponad własne życie. W pewnej chwili sam upadniesz na podłogę lub
chodnik i poczujesz zimny beton na policzku. Może będzie to ostatnie twoje wrażenie?
Zamkniesz oczy i nawet nie wiesz, czy za powiekami cokolwiek jeszcze zobaczysz. Nie
myślimy o godzinie śmierci, bo obawiamy się, że poza nią już nic nie ma. Apostołowie
dobrze przyjrzeli się śmierci, weszli do wnętrza grobu i zobaczyli to, co można zobaczyć
za zamkniętymi powiekami.
Życie Jezusa jest silniejsze. Przez wiele lat możesz podtrzymywać swoje życie w
świetnym zdrowiu, ale i tak dopadnie cię nowotwór albo cukrzyca. Śmierć, jej
nieuniknioność, jest jednak wyśmienitym pedagogiem. Jej pusty bezsens przymusza do
wpatrzenia się poza nią, w horyzont wieczności. W Polsce 53 proc. ludzi nie przyjmuje
faktu własnej śmierci, a jedynie 35 proc. jest jej świadomych. Wolimy o niej nie myśleć i
dlatego rozmijamy się z nadzieją wiecznego życia. Po co o wszystko się staramy, skoro i
tak umrzemy?
Ponieważ wszystko, co przynosi to życie, jest brzemienne w możliwość
uwiecznienia naszego istnienia. Wszystko też może ukąsić człowieka jadem grzechu,
śmiertelnie, na wiele lat przed śmiercią. Dlatego, gdy w spowiedzi wyciskam z siebie
wyznanie moich win, niczym ktoś ukąszony przez węża wysysa jad z zarażonej rany,
doświadczam powrotu życia wiecznego. Nie grób mnie przeraża, bo poza nim widzę życie
w Bogu, ale grzech, bo może mnie pozbawić współuczestnictwa właśnie w tym wiecznym
życiu Boga.

INTENCJE MSZALNE
7.30
9.30
9.30
11.00
12.30
18.00
7.00
18.00
18.00
18.00

7.00
18.00
18.00
7.00
7.00
18.00
7.00
18.00
18.00

7.00
16.00
17.00
18.00
18.00
7.30
9.30
9.30
11.00
11.00
12.30
18.00

17.04. – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marii i Kazimierza
Kostanowskich z okazji 57-tej rocznicy ślubu
† Marek, Stanisław, Aleksandra(f) Barejko, Leonard i Władysława(f) Arest
† Wojciech Kruk w rocznicę śmierci
† Aniela Klonowska, Marian Laskowski
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla Łucji z okazji 1-szej rocznicy
urodzin
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla Mateusza Dębskiego z okazji
18-tej rocznicy urodzin
18.04. – Wtorek w Oktawie Wielkanocy
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla Patryka
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla Heleny z okazji urodzin oraz
jej męża, dzieci i wnuków
† Ryszard Sadecki 19 rocznica śmierci, zmarli z rodzin z obojga stron: Sarafin i
Sadeckich, rodzeństwo z obojga stron: Zofia, Stanisław, Franciszek, Andrzej,
Zdzisława(f), Henryka(f), Irena i Aleksandra(f)
† Helena Surowiec 1 rocznica śmierci
19.04. – Środa w Oktawie Wielkanocy
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla kapłanów pracujących w
naszej parafii
† Wanda Jezierska i Marianna Królak w 15 rocznicę śmierci
W intencjach czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy
20.04. – Czwartek w Oktawie Wielkanocy
† Roman Sałajski 30 dzień po pogrzebie
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla Agnieszki i Marka z okazji
15-tej rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla ich dzieci
† brat Henryk, Maria i Kazimierz
21.04. – Piątek w Oktawie Wielkanocy
† Henryka(f) Justa 24 rocznica śmierci i zmarli z rodzin: Justa i Wielgosz
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla Barbary z okazji 4-tej
rocznicy konsekracji
22.04. – Sobota w Oktawie Wielkanocy
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla Gertrudy i Witolda
Radomskich z okazji 60-tej rocznicy ślubu i dla całej rodziny
Msza św. ślubna: Paulina Pydyniak – Andrzej Duśko
Msza św. ślubna: Ewelina Zdybała – Krzysztof Karpiński
† Stanisław 19 rocznica śmierci i zmarli rodzice z obojga stron
† Wanda, Franciszek, Anna, Zenon, Leonard Waśniewscy, Alfons Miotk, Ryszard
Załęczny, Stanisław Przybyła
23.04. – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
† ks. Wojciech Kruk
† Teofil Kopyciński 34 rocznica śmierci
† Winfryd Zieliński, Władysława(f) i Tadeusz Tadajewscy, Ludwika i Konrad
Omieczyńscy
O Boże błogosławieństwo, Miłosierdzie Boże, zdrowie i potrzebne dary dla Ani, Ewy,
Michała, Kasi i ich rodzin
O Boże błogosławieństwo i Miłosierdzie Boże dla Michała i Marcina
O Boże błogosławieństwo i bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych dla
Michała i Pawła Wysockich
† Tadeusz Gajko 1 rocznica śmierci

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się i zaangażowali w
przygotowanie procesji rezurekcyjnej, Drogi Krzyżowej, wystrój
katedry. Dziękujemy szafarzom, lektorom, ministrantom, naszemu
chórowi. Dziękujemy także za ofiary na kwiaty i dekoracje do grobu
pańskiego oraz p. Witoldowi Sikora i s. Walerii, s. Cecylianie za
wykonanie dekoracji w katedrze

2.

Również serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary dla
najuboższych z naszej parafii, a także Paniom z naszej parafialnej
Caritas, które przygotowały i wydawały paczki na święta.

3.

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w porządku niedzielnym.

4.

W

czasie

Oktawy

Wielkanocy

w

piątek

nie

obowiązuje

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5.

Pragniemy poinformować, że dnia 23 kwietnia br. o godz. 16.00
rozpocznie się w naszej parafii kurs przygotowujący do zawarcia
sakramentu małżeństwa, dlatego wszystkich, którzy w najbliższym
czasie planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński zapraszamy
na te spotkania. Bliższe informacje w zakrystii lub u ks. Przemysława.

6.

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

7.

Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny w cenie 5 złotych
oraz Małego Gościa, który adresowany jest do dzieci.

