Prawdę
o
Betlejem
przysłania nam wiele spraw, przede
wszystkim zaś zajmowanie się
samym sobą. W ewangelii Janowej
jest szokujące zdanie: „A to jest
życie wieczne: aby znali Ciebie,
jedynego prawdziwego Boga, oraz
Tego, którego posłałeś, Jezusa
Chrystusa” (J 17, 3). Poznawanie
Boga niewiele ma wspólnego z
samą pracą umysłu, z dociekaniem
tzw. tematów religijnych. Takie
poznanie ma być życiem, oddaniem,
zawierzeniem. Odkąd „Słowo stało
się ciałem i rozbiło namiot pośród
nas”, wszyscy mogą Go poznać i
spotykać. Od objawienia do spotkania prowadzi jednak długa droga jak ta, którą
pokonali mędrcy szukający Boga. Bóg jej nie skraca, a przecież jest nam bliższy niż
my sami sobie! Trzeba więc iść za Gwiazdą nie zrażając się odległością i
przeciwnościami, skoro mamy świadomość, że zaprowadzi nas ona do Chrystusa –
jedynego Zbawiciela człowieka. Co prawda nie mamy ze sobą darów złota, kadzidła i
mirry – ale możemy złożyć Dzieciątku Jezus w to święto poszukujących swoje
szczerze kochające serce oraz czyny miłości, które stały się naszym udziałem.
___________________________________________________________________________________________________
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:

Parafia św. Jana Ewangelisty

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

ul. Targowa 7
82 – 500 Kwidzyn
nr tel. 55 – 279 60 06
e-mail: katedrakwidzyn@gmail.com

GRAWERNIA KWIDZYN
ul. GRUDZIĄDZKA 1A
82 – 500 KWIDZYN

Biuletyn parafialny
_________________________________________________
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Święto poszukujących
Przed Jezusem biją czołem
– składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi Królowie
któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, któż nam powie...
Przeżywana uroczystość Trzech Króli ma wybitnie symboliczny charakter:
Mały obywatel Betlejem, ubogiej mieściny judejskiej, narodzony w największej
pokorze, staje się darem dla wszystkich: Maryi, Józefa, pasterzy, a przez tajemniczych
gości z innych krain – Jezus staje się darem ofiarowanym każdemu człowiekowi. W
złożonych przez mędrców ze Wschodu darach: złota, kadzidła i mirry widzimy symbol
miłości, modlitwy i cierpienia. Kto bowiem szczerze poszukuje prawdy, dowodzi
swojej tęsknoty za dobrem, wiary otwartej na światło z wysoka i odwagi w dążeniu do
celu.
André Frossard, dziennikarz, wychowany w domu, w którym nie stawiano
nawet problemu Boga, nagle, mając dwadzieścia lat, nawraca się. Dosłownie w ciągu
kilku minut doznaje dotykalnego działania Łaski. Napisze potem: „Wyszedłem
stamtąd po dziesięciu minutach, tak bardzo zaskoczony tym, iż stałem się
niespodziewanie katolikiem, jak byłbym zdumiony odkrywając, iż jestem żyrafą lub
zebrą po wyjściu z ogrodu zoologicznego. […] była to chwila oszołomienia, która trwa
do dziś dnia”. Słusznie jednak sceptycy takich nawróceń uważają, że mimo wszystko
są one jakoś przygotowane. Więcej, można by powiedzieć, że przez odrzucenie Boga z
życia problem wiary staje się bardziej żywy, zwłaszcza wtedy, gdy zachodzi jakieś
dramatyczne wydarzenie.
W poznaniu muszą się znajdować znaki, poprzez które następuje zjednoczenie,
jak gwiazda, która doprowadziła mędrców do Betlejem. Reszta była już sprawą wiary.
Każdy z nas jest wezwany, do każdego są skierowane są znaki i dary. Wychowany w
szczelnym ateizmie Frossard napisze po swoim nawróceniu: „Nad wszystkim, ponad
ogromnym światem i w nim samym króluje obecność Tego, którego imienia nie
potrafię wymówić nigdy więcej bez uczucia lęku, że zranię Jego dobroć; w obliczu
Niego odczuwam szczęście, że jestem dzieckiem, któremu przebaczono wszystko i
które budzi się, by poznać, że wszystko jest darem”.
/dokończenie na ostatniej stronie/
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08.01. – Poniedziałek
† Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(8)
† Stefan Kozłowski
Intencja wolna
Intencja wolna
† Anna Szarejko
09.01. – Wtorek
† Stefan Kozłowski
† Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(9)
Intencja wolna
Intencja wolna
Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski w ciągu 21 lat życia z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny na kolejne lata życia
10.01. – Środa
W intencjach MBNP
Intencja wolna
† Stefan Kozłowski
† Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(10)
† Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy pod
Smoleńskiem
11.01. – Czwartek
† Stefan Kozłowski
† Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(11)
Intencja wolna
Intencja wolna
Intencja wolna
12.01. – Piątek
† Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(12)
† Stefan Kozłowski
† Marianna Kaszubska 30 dzień po pogrzebie
Intencja wolna
† Bronisława(f) Łukasik 5 rocznica śmierci
13.01. – Sobota
† Stefan Kozłowski
† Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(13)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Aleksandry i Rafała w 3
miesiące po ślubie
Intencja wolna
† Michalina, Witold, Kazimierz, Grzegorz, Eufrodyna(f) Kosińscy
14.01. – II Niedziela Zwykła
† Winfryd, Jutta, Paweł, Jan i zmarli z rodziny
W intencji parafian
† Ewa Idepska 1 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marianny Kręgielewskiej
z okazji 80-tej rocznicy urodzin
† Renata Włodarczyk – w dniu urodzin
† Urszula Kępska 3 rocznica śmierci, Antoni Kępski i zmarli rodzice z obojga
stron
† Ryszard Gajaszek 11 rocznica śmierci
† Sabina Rogowska – Msza św. gregoriańska(14)
† Halina Wiatrowska 7 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Surwskich

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny obchód Bożego
Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją czas świątecznych dekoracji i
śpiewania kolęd przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego.
2. Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii. Prosimy, aby na tzw. kolędę
przygotować krzyż, świece i wodę święconą. Prosimy by w miarę możliwości
na kolędzie była obecna cała rodzina. W tym tygodniu pragniemy odwiedzić
parafian zamieszkałych:
- poniedziałek - ul. Długa, ul. Radzyńska, ul. Rzemieślnicza, ul. Zdrojowa,
ul. Żurawia, ul. Żytnia, ul. Koszykowa – od godz. 16.00;
- we wtorek – ul. ul. Kręta, ul. Żelazna, ul. Zduńska, ul. Mała, ul. Widok, – od
godz. 16.00;
- w środę - ul. Warszawska – od godz. 16.00;
- we czwartek – ul. 15-go sierpnia i ul. Sztumska – od godz. 16.00;
- w piątek – ul. Braterstwa Narodów całość oprócz nr 33 – od godz. 16.00;
- w sobotę – Korzeniewo od godz. 10.00.
W trakcie tegorocznej kolędy możemy złożyć dodatkowo ofiary na Kościół,
które będą przeznaczone na dalsze prace renowacyjne w naszej katedrze. W
tym roku przeznaczymy je w sposób szczególny na remont instalacji
elektrycznej oraz planujemy wymianę ławek w naszej katedrze.
3. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na spotkania w Niedzielę po
Mszy św. o godz. 11.00 (ok. godz. 12.00) w sali Domu Parafialnego.
4. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii
Św. odbędzie się w niedzielę 28 stycznia 2018 r. po Mszy św. o godz. 11.00,
na której nastąpi poświęcenie medalików. Prosimy, aby do tego czasu nabyć
dzieciom medaliki.
5. Ofiary składane za tydzień na tacę przeznaczamy na fundusz remontowy.
6. Kancelaria parafialna w czasie trwania kolęd będzie czynna w dniach:
- we wtorek od 10.00-12.00
- środa od 16.00 – 18.00
7. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich intencji.
8. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego Gościa, który
adresowany jest do dzieci.
_____________________________________________________________________
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† Janina Szafrańska, l. 88;
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

