– Patrząc z zewnątrz, moje życie za bardzo się nie
zmieniło. Robię te same rzeczy, które robiłam wcześniej,
ale patrzę na nie nowymi oczami – wyznaje. Nie chcąc

Biuletyn parafialny
_________________________________________________
11 lutego 2018 r.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

zatrzymać dla siebie tego, co stało się najpiękniejszym
doświadczeniem
postanowiła
odrobinę

jej

napisać

talentu

życia,
książkę.

pisarskiego,

Aleksandra
–

Chciałam

który

Dotknięci trądem

Borghese
użyć

posiadam,

tę
by

podzielić się nim ze wszystkimi – tłumaczy.
Dzień uzdrowienia stał się niezapomniany dla trędowatego z dzisiejszej
Ewangelii. Możemy sobie wyobrazić olbrzymią radość człowieka, który do
niedawna jeszcze był trędowatym. Jego radość była tak wielka, że pomimo
upomnienia Jezusa zaczął opowiadać i rozgłaszać wszędzie wieść o olbrzymim
dobru, które go spotkało. Nie posiadał się ze szczęścia i odczuwał potrzebę
podzielenia się nim ze wszystkimi. Każde nasze spotkanie z Chrystusem
również jest niezapomniane. Uświadamia nam, że Jezus jako Zbawiciel ma
moc uzdrowić nie tylko rozpadające się ciało człowieka, ale i jego duszę. Jak
trędowaty z Ewangelii, mamy ze swej strony stać się apostołami głoszącymi
Dobrą Nowinę i dzielić się wielkimi dobrami, które Pan uczynił w naszym życiu.
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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
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Na

rekolekcjach

odprawianych

w

niewielkiej

grupie

uczestnicy

odczytywali teksty Pisma św. mówiące o trądzie. Wieczorem dzielili się swoimi
odkryciami. Jedna z uczestniczek, nie mówiąc o sobie, zwróciła uwagę na
dziecko niechciane, odrzucone przez rodziców, któremu wmówiono, że nie
może

być

kochane.

W

sercu

tego

dziecka

została

zakodowana

biała

plama trądu w taki sposób, że nie umie ono kochać. Gdy inni uczestnicy
rekolekcji zapytali, czy dziecko niechciane nie może drogą spotkania z Jezusem
szukać uleczenia ze swego nieszczęścia, nasza bohaterka odpowiedziała
nieśmiało: „Najczęściej takie dziecko nie wierzy nawet w to, że Chrystus
chciałby je uleczyć. Nie wierzy, bo w tej wierze byłoby jego uleczenie. Byłaby
pewność, że Jezus je kocha. Zniszczona zdolność miłości człowieka rzutuje i na
spostrzeganie miłości Boga do człowieka”. Są ludzie, którym bardzo trudno
uwierzyć, że ich ktokolwiek kocha, nawet Bóg, mimo że dzień i noc niczego
innego nie pragną tylko tego, by ich ktoś pokochał i wzniecił w nich wiarę, że i
oni potrafią kochać.
Odważną książką, w której autorka spogląda w głąb swojego życia, nazwał
rzecznik Watykanu Joaquín Navarro-Valls opublikowane w 2004 r. wyznania

Msze św.

Aleksandry Borghese, znanej włoskiej dziennikarki. Książka Nowymi Oczami:

Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00.
Dni powszednie: 7.00, 18.00.

Historia

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.

mojego

nawrócenia,

podobnie

jak

droga

wiary

dziennikarki,

rozpoczyna się od momentu spotkania z Leonardo Mandadori, który stał się jej
przyjacielem, a następnie wprowadził ją do Opus Dei. Pochodząca ze starej
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rzymskiej rodziny arystokratycznej Aleksandra Borghese zaczęła coraz lepiej

Kancelaria Parafialna:

poznawać osobistości Kościoła Włoch i Watykanu, co miało też wpływ na jej

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

drogę

dziennikarską,

gdy

zaproponowano

jej

posadę

watykańskiego

korespondenta „Panoramy”. – Dlaczego napisałam tą książkę? Gdy człowiek
spotyka Jezusa Chrystusa w ewangelicznej refleksji, w Eucharystii i w wielu
innych doświadczeniach, jego życie zmienia się w sposób nieprawdopodobny przekonuje dziennikarka.

/dokończenie na ostatniej stronie/
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12.01. – Poniedziałek
Halina Łabiszewska – Msza św. gregoriańska(1)
Adam Bodenszac 1 rocznica śmierci, Roman Rejman 13 rocznica śmierci
Marek Barejko
Kazimierz Torłop
13.01. – Wtorek
† Halina Łabiszewska – Msza św. gregoriańska(2)
† Jan Rutka 34 rocznica śmierci, Janina Rutka w rocznicę urodzin
† Tadeusz i Apolonia
† Józef Nitka 9 rocznica śmierci
14.01. – Środa – Środa Popielcowa
† Halina Łabiszewska – Msza św. gregoriańska(3)
† Stanisława(f) Kołodziejczyk z okazji urodzin, Teresa, Wiesław,
Stanisława(f)
† Edmund Sawicki 2 rocznica śmierci, rodzice: Maria i Stanisław Sawiccy
† Maciej Woźnicki 20 rocznica śmierci
W intencjach czcicieli MBNP
†
†
†
†

15.02. – Czwartek
† Halina Łabiszewska – Msza św. gregoriańska(4)
† Henryk Pietras z okazji urodzin
† Henryk Hojecki 6 rocznica śmierci
O Boze błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla chrześniaków:
Szymona, Krzysztofa i Elizy
16.02. – Piątek
† Halina Łabiszewska – Msza św. gregoriańska(5)
† Andrzej Brzeski 30 dzień po pogrzebie
† Eugenia Falkowska 5 rocznica śmierci
† Andrzej Różański 1 rocznica śmierci, Gerta i Jan Różańscy
17.02. – Sobota
† Halina Łabiszewska – Msza św. gregoriańska(6)
† Helena i Bronisław Kowalczyk
† Teresa Hermaszewska 1 rocznica śmierci, Franciszek Hermanowicz 5
rocznica śmierci, zmarli rodzice i rodzeństwo z obojga stron
† Robert Piotrowski 26 rocznica śmierci, Eugenia, Wacław, Marian i zmarli
z rodziny
18.02. – I Niedziela Wielkiego Postu
† Józef, Alfreda(f) Rochna
† ks. Piotr Konsalik
† Jacek Machowski
† rodzice: Bogumiła(f) i Edward Wypych i zmarli z rodziny
† Franciszka(f), Jan, Maria i Stanisław z okazji rocznicy śmierci
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Św. dla Maurycego w 9
rocznicę urodzin, dla brata Makarego i rodziców
† Roman Sonnenfeld 2 rocznica śmierci – intencja od żony i córki z rodziną
† Ryszard Gajaszek i zmarli z rodziny Gajaszek i Bakierskich
† Halina Łabiszewska – Msza św. gregoriańska(7)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone
jako Światowy Dzień Chorego. Na uroczystą Mszę Świętą z
udzieleniem sakramentu chorych zapraszamy o godz. 11.00.
Sakrament namaszczenia mogą przyjąć osoby chore i w podeszłym
wieku, będące w stanie łaski uświęcającej. Zachęcamy rodziny, aby
pomogły chorym i starszym krewnym w dotarciu do świątyni.
2. Jeszcze dziś o godz. 19.00 do domu parafialnego zapraszamy na
kolejne spotkanie szkoły biblijnej.
3. Zawiadamiamy, że dnia 29 stycznia 2018 roku zmarł w Paryżu ks.
Piotr Konsalik – wikariusz naszej parafii w latach 2009 – 2014.
Pogrzeb ks. Piotra odbył się w minionym tygodniu w Elblągu.
Polecamy Go Bożemu Miłosierdziu i zapraszamy wszystkich pa
rafian na Mszę św. z prośbą o jego zbawienie, która zostanie
odprawiona w następną niedzielę o godz. 7.30.
4. W najbliższą środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres
Wielkiego Postu. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem
na znak pokuty w naszym kościele o godz. 7.00, 11.00, 16.30 i
18.00. Przypominamy, że wszystkich katolików od 14. roku życia
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie
piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec.
Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia
zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do
syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post
jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem
do wewnętrznego oczyszczenia.
5. Już teraz zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach
pasyjnych: droga krzyżowa dla dzieci w piątek o godz. 16.30, a dla
dorosłych o godz. 17.30, a gorzkie żale w niedzielę o godz. 17.30.
6. W przyszła niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczamy na
ogrzewanie.
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.
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W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† ks. Piotr Konsalik. l. 38
– wikariusz w naszej parafii w latach 2009-2014;
† Marian Zarzycki, l. 88;
† Mirosław Gołąbek, l. 53;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

