Na tym właśnie miejscu, pełnym grozy, miał miejsce
dialog Jezusa, Syna Boga żywego, z rybakiem Szymonem,

PARAFIA ŚWIĘTEGO JANA EWANGELISTY
W KWIDZYNIE

BIULETYN PARAFIALNY
nr 243(2017)

synem Jony. Jezus mówi o innej skale, na której zbuduje
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inną świątynię – Kościół Boży. Żadne moce piekielne

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

nigdy go nie przemogą, chociaż będą nieustannie w tę
skałę uderzały. Jezus – budowniczy Kościoła, położył
fundament, na którym buduje świątynię dla Boga z
żywych kamieni. Budowa ta zostanie zakończona dopiero wtedy, gdy Jezus
powtórnie przyjdzie na świat przy końcu czasów. Cała rolę, zadanie i posłannictwo
Piotra w Kościele Jezus określił za pomocą trzech metafor: skała, władza kluczy
oraz związywanie i rozwiązywanie. Na tym tekście opiera się władza
każdorazowego papieża, który jest namiestnikiem Jezusa na ziemi i następcą św.
Piotra. Każdy papież jest Piotrem swoich czasów. Jest on skała dla Kościoła, ma w
nim władzę kluczy, może związywać i rozwiązywać. Papież Franciszek, Piotr
naszych czasów, zatroskany o dobro świata i każdego człowieka, zachęca nas
dzisiaj do wpatrywania się w Jezusa – Mesjasza, który jest synem Boga żywego. I
jak w dniu wyboru na Stolicę św. Piotra, nadal liczy na naszą modlitwę, by mógł
naśladować Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza i Głowę całego Kościoła.
________________________________________________________________________

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

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

Prymat Piotra
Wielu z nas, dzięki współczesnym środkom komunikacji, może być na
bieżąco z tym, co dzieje się w Kościele. Zarówno w wymiarze lokalnym, jak i
powszechny. Niesłabnącym zainteresowaniem świata cieszy się wciąż papież
Franciszek. Tysiące ludzi gromadzi się na Placu św. Piotra w czasie środowych
audiencji generalnych czy niedzielnej modlitwy „Anioł Pański”. Oprócz
niespodziewanych spotkań, śmiesznych sytuacji czy gestów papieskiej dobroci,
czułości i życzliwości, mamy możliwość docierać do słów papieża Franciszka,
który na wzór swojego patrona – Biedaczyny z Asyżu czerpie z najczystszego
źródła, jakim jest Ewangelia. Można zajrzeć na oficjalne strony internetowe
mediów watykańskich czy słuchać serwisu Radia Watykańskiego, który
transmitują również nasze polskie rozgłośnie radiowe. Warto przy tej okazji
wspomnieć, że 35 mln internautów obserwuje wpisy papieża Franciszka
na Twitterze, wczytując się w krótkie myśli, perełki jego bogatego nauczania.
Aby znaleźć źródło i sens papieskiego posługiwania Franciszka musimy
sięgnąć do fragmentu Ewangelii, przeznaczonego do odczytania na dzisiejszą
niedzielę. Od II poł. IV wieku katolicy interpretują ten tekst jako jednoznacznie
mówiący o prymacie (pierwszeństwie) biskupa Rzymu, następcy św. Piotra.
Cezarea, o której wspomina Ewangelia, leżała blisko źródeł Jordanu. Jedna
z grot skalnych, z których wypływa ta rzeka, została już w III w przed Chrystusem
poświęcona greckiemu bożkowi i nimfom. Na szczycie została wybudowana
świątynia ku czci Cezara Augusta. Natomiast syn Heroda Wielkiego, Filip,
rozbudował tę miejscowość i nazwał Cezareą Filipową. W umysłach Żydów,
którzy czcili Boga Jahwe, bałwochwalstwo budziło oburzenie, odrazę i gniew.
Wspomniana grota przypominała bramę wiodącą do czeluści piekielnych,
królestwa szatana. Ludzie żywili nadzieję, że te bramy piekielne otworzą się
pewnego dnia i wstrząsną skałą, na której stoi bluźniercza świątynia, i pochłonie ją
w otchłanie piekielne.

/dokończenia na ostatniej stronie/
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– Poniedziałek – wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
† Marianna i Tadeusz Świerczyńscy – intencja od syna Stanisława z rodziną
† Bolesław Szmiendowski 30 rocznica śmierci oraz wszyscy zmarli z rodziny
† Marta Rawalska, Krystyna, brat Piotr
29.08. – Wtorek – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
†Mieczysław Banaszek 12 rocznica śmierci
† Zofia 12 rocznica śmierci, Andrzej 20 rocznica śmierci
† Jan, Irena i Bogusław Staniszewscy
30.08. – Środa
† Roman Różyński 5 rocznica śmierci
† Tadeusz Okrasa 22 rocznica śmierci
W intencjach czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy
31.08. – Czwartek
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† Hanna Gutkowska 2 rocznica śmierci
† Andrzej Krupa 41 rocznica śmierci
01.09. – Piątek – wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy
Msza św. gregoriańska(1)
Msza św. w intencji Ojczyzny
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Danuty i Józefa
Urbanowicz okazji 50-tej rocznicy ślubu oraz dla całej rodziny
O Boże błogosławieństwo w pracy dla Barbary
† Bronisława(f), Leopold, Stanisław, Regina Frelek oraz Walentyna Żygadło
02.09. – Sobota – I sobota miesiąca
O Boże błogosławieństwo i potrzebne dary dla Krystiana i Sandry w 3
miesiące po ślubie
NS NMP
Msza św. ślubna: Krystian Wesołowski – Wioletta Lasek
Msza św. ślubna: Tomasz Ziółkowski – Alicja Wiśniewska
Msza św. ślubna: Anna Bogdańska – Mateusz Traczyk
† Janina Świderska, Karolina Brzostowska
Msza św. gregoriańska(2)
† Władysław Krupa, Maria i Dariusz Krupa i rodzice z obojga stron
03.09. – XXII Niedziela Zwykła
† Mieczysław Guziewicz 2 rocznica i rodzice z obojga stron
† Witold Gajewski 4 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Oliwii z okazji
urodzin
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marii i Stanisława
Szwed z okazji 70-tej rocznicy ślubu oraz o zdrowie dla dzieci, wnuków i
prawnuków
† Marta
† Anna Bartoszyńska 3 rocznica śmierci
Msza św. gregoriańska(3)
† Bernard Wojtaś 4 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron
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We wtorek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Za
swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później
Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia podczas Mszy Świętej o godz. 7.00 i
18.00 będziemy prosić go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w całym
naszym narodzie.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Tym bardziej
zachęcamy wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty, aby z czystym sercem
rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny. W naszym kościele będzie taka możliwość
w piątek od godz. 17.30. Także w tym dniu ks. Marek, ks. Piotr, ks. Krzysztof i ks.
Przemysław odwiedzą swoich chorych z Komunią św. od godz. 8.30.
W najbliższą sobotę na godz. 9.00 do katedry zapraszamy na nabożeństwo do
Niepokalanego Serca NMP.
Pierwszy piątek miesiąca przypada dokładnie 1 września, będzie to również 78. rocznica
wybuchu drugiej wojny światowej. W tym dniu, do naszej katedry, zapraszamy na Mszę
św. w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych o godz. 12.00.
Zapraszamy wszystkich członków wspólnoty Odnowy w Duch Świętym działającej przy
naszej parafii oraz tych wszystkich, którzy chcieliby się włączyć do tej wspólnoty na
Mszę świętą inaugurującą nowy rok formacyjny, która zostanie odprawiona we wtorek 5
września o godz. 18.00. Po Mszy św. zapraszamy na nabożeństwo z modlitwą
charyzmatyczną przed Najświętszym Sakramentem.
Wszystkich Ministrantów i Lektorów oraz chłopców, którzy chcieli by zostać
ministrantami i służyć przy ołtarzu zapraszamy na zbiórkę w sobotę 9 września na godz.
10.00 do sali parafialnej.
Niedawno przeszły nad Polską wichury i burze. Doprowadziły one do zniszczeń domów,
zabudowań gospodarczych, obiektów życia publicznego, a także lasów. W ramach
solidarności z poszkodowanymi pragniemy zorganizować za tydzień, w niedzielę,
zbiórkę ofiar do puszek po każdej Mszy św. Zbiórka zostanie przekazana potrzebującym
pomocy, mieszkańcom sąsiadującej z nami diecezji pelplińskiej.
Od dnia 01 września kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek od 10.00 – 12.00,
środę od 16.00 – 18.00 i piątek od 15.00 – 17.00.
Parafia Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie organizuje pielgrzymkę autokarową w dniach
18 – 19 września do Sokółki, Studzienicznej, Świętej Wody i Różanegostoku. W
programie również miejsca związane z bł. Ks. Jerzym Popiełuszko i bł. Ks. Michałem
Sopocko- spowiednikiem św. s. Faustyny Kowalskiej, oraz Gietrzwałd i Święta Lipka.
Zapisy i informacje u ks. Piotra Radomskiego (tel. 537 593 417)
_____________________________
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† Stanisława(f) Prabucka, l. 99
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

