Ale jeśli i w
historię
mojego
życia osobistego
wkroczył Jezus, w
taki
czy
inny
sposób,
to
również
i
ja
jestem wezwany,
aby o tym mówić z
pokolenia
na
pokolenie.
Bóg
Jahwe nie jest
tylko
„Bogiem
Abrahama,
Izaaka i Jakuba”,
ale
w
osobie
Jezusa Chrystusa stał się bliskim każdemu z nas. Bo stał się jednym z
nas. Ta bliskość zobowiązuje.
Wątpliwości są sprawą ludzką, ale czy można mówić o
wątpliwościach w świetle wiary? Tylko grzech zamyka drogę do
światłości. Jezus wyzwolił nas z lęku, strach zastąpił nadzieją, „że w imię
Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim
narodom, począwszy od Jerozolimy”.
________________________________________________________________________

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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Jeden jest tylko Pan...
„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba...”. Jako
nie–Żydzi nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć wagi i znaczenia
tych, wydawałoby się prostych, słów. Bóg Jahwe jest głęboko związany z
narodem i historią Izraela. Jest Panem tej historii, jest Kimś kto tę
historię tworzył. Przez patriarchów, proroków, królów wkroczył w
historię Narodu Wybranego, aby w końcu przez osobę Jezusa Chrystusa
wkroczyć w historię całego świata. To znaczy w osobiste dzieje każdego
człowieka.
Ta Boża ingerencja w historię jakże jest trudna do odczytania,
jeśli to nie jest historia moja własna. Mojego kraju, mojej rodziny, mojego
miasta. I dlatego trudne jest dla nas do zrozumienia, że w narodzie, który
był tak blisko Jahwe, znaleźli się tacy, którzy jego Sługę Jezusa wydali
na śmierć.
Ale czy nie jest paradoksem, i to jeszcze większym, że Jezus
Chrystus, którego poznałem, przyjąłem i z Nim się zaprzyjaźniłem, został
przeze mnie gdzieś zepchnięty na dalszy plan. Bo przecież słowa:
„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”
odnoszą się nie tylko do wydarzenia zdrady Jezusa z przed dwóch tysięcy
lat, ale bardzo konkretnie odnoszą się do mnie, ale też i do ciebie, mój
czytelniku.
„Ten jest kłamcą...” Poznać Jezusa i nie zachowywać Jego
przykazań, wydaje się, że jest to prawdziwy dramat dzisiaj chyba nie
rzadki. Grzech niszczy naturę i najgłębszą strukturę wnętrza człowieka.
Ktoś bardzo pięknie niedawno powiedział, że boimy się śmierci, boimy
się cierpienia, ale swoich własnych grzechów się nie boimy. „Oczyść mnie
Panie z grzechów przede mną ukrytych” (Ps 19,13). „Bóg jest światłością
i nie ma w Nim żadnej ciemności” (1 J 1,5) – jestem, jesteśmy wezwani
do życia w prawdziwej światłości. I co my z tym wezwaniem robimy?
Zakopujemy skarb, rozbijamy gliniane naczynia, wysycha oliwa w
naszych lampach... Jezus Chrystus, życie i zmartwychwstanie nasze
przechodzi obok, a oczy nasze są na uwięzi. A jednak warto pamiętać, że
nie ma takiego upadku, nie ma takiego odejścia, aby powrót był
niemożliwy. Opowieść o Synu Marnotrawnym warto nosić w swoim sercu
i o niej pamiętać. „O daj nam Panie natchnienie do wiary, która jest
prawdziwą twórczością” – mawiał poeta.
„Wy jesteście świadkami tego”. Wiara w zmartwychwstanie oparta
jest na świadectwie tych, którzy widzieli pusty grób i tych, którym dane
było spotkać Zmartwychwstałego Jezusa. „On wtedy oświecił ich umysły,
tak aby rozumieli Pisma”.
/dokończenie artykułu na ostatniej stronie/
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16.04. – Poniedziałek
† Helena Wojtkiewicz 8 rocznica śmierci, Stanisław Wojtkiewicz i rodzice z
obojga stron
† Adam Dubik z okazji urodzin i zmarli z obojga stron
† Jadwiga Zakrzewska, Alojzy Zakrzewski
† Kazimierz Flis 1 rocznica śmierci, Roman Obszarski 4 rocznica śmierci i
rodzice z obojga stron z rodzin: Flis i Obszarskich
† Stanisław Pietrzak – Msza św. gregoriańska(8)
17.04. – Wtorek
W intencji parafian
Intencja wolna
† Jan Murawski 10 rocznica śmierci
† Anastazja Jędrzejczyk 17 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Jędrzejczyków
† Stanisław Pietrzak – Msza św. gregoriańska(9)
18.04. – Środa
† Gabriela Szynkowska
† Jerzy Gwóźdź
† Stanisława(f) Głogowska 1 rocznica śmierci, Jerzy Głogowski
† Stanisław Pietrzak – Msza św. gregoriańska(10)
W intencjach czcicieli MBNP
19.04. – Czwartek
W intencji Panu Bogu wiadomej
† ks. Piotr Konsalik
† Wanda Jezierska, Maria i Jan Królak
† Ryszard Sądecki 20 rocznica śmierci, rodzice z obojga stron: Serafinów i
Sądeckich, rodzeństwo z obojga stron: Zofia, Stanisław, Franciszek, Andrzej,
Zdzisława(f), Irena, Henryka(f), Aleksandra(f)
† Stanisław Pietrzak – Msza św. gregoriańska(11)
20.04. – Piątek
† Wojciech Gańczak 30 dzień po śmierci
W intencji Bogu widomej
† Henryka(f) Justa 25 rocznica śmierci
Antoni Śliwiński 15 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Śliwińskich
† Stanisław Pietrzak – Msza św. gregoriańska(12)
21.04. – Sobota
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary z okazji 5
rocznicy konsekracji
† Eugeniusz Wojtaś 2 rocznica śmierci, Krystyna Gogolewska 2 rocznica śmierci
† Jadwiga i Zbigniew oraz zmarli rodzice z rodziny Kobielskich
† Stanisław Pietrzak – Msza św. gregoriańska(13)
22.04. – IV Niedziela Wielkanocna
W intencji parafian
† Józef, Maria, Artur Dąbrowscy
† Edmund Kopyciński 1 rocznica śmierci
† Stefan Malinowski 12 rocznica śmierci, Ewa i Stanisław Malinowscy
† Paweł i Rut Karneccy
† Jadwiga i Kazimierz oraz Jan Doroś
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary w 5-tą rocznicę
konsekracji
† Stanisław Pietrzak – Msza św. gregoriańska(14)
† Tadeusz Gajko 2 rocznica śmierci i zmarli z rodziny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Ofiary składane dziś na tacę przeznaczamy na ogrzewanie.
2. Dziś o godz. 19.00 do domu parafialnego zapraszamy na
spotkanie szkoły biblijnej.
3. Informujemy, że od zeszłej niedzieli w naszej parafii rozpoczął się
kurs przygotowujący do zawarcia sakramentu małżeństwa.
Osoby zainteresowane zapraszamy dziś do domu parafialnego na
godz. 14.00.
4. Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem
Świętym. W Tygodniu Biblijnym zachęcamy przede wszystkim do
osobistej lektury słowa Bożego, a także do wzięcia udziału w
różnych wydarzeniach zaplanowanych w naszej okolicy, które
pomogą nam zgłębić prawdę o Bogu przemawiającym do swojego
ludu w księgach Starego i Nowego Testamentu.
5. W najbliższy wtorek zapraszamy o godz. 19.00 do katedry na
spotkanie rok I przygotowujący się do bierzmowania, a w środę o
godz. 19.00 do katedry zapraszamy rok II.
6. Zapraszamy na spotkania grupy modlitwy kontemplacyjnej
Lectio divina w każdy czwartek o godz. 19.00 do domu
parafialnego.
7. Za tydzień, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o
nowe powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i
misyjne.
8. Także za tydzień, w niedzielę, po każdej Mszy św., w ramach
ogólnopolskiej akcji pola nadziei, będziemy mogli wesprzeć
ofiarami składanymi do puszek nasze kwidzyńskie hospicjum,
które niesie pomoc wszystkim konającym, by godnie mogli przejść
przez bramę śmierci na spotkanie z Miłosiernym Panem.
9. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich
intencji.
10. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego
Gościa, który adresowany jest do dzieci.
_____________________________________________________________________
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
†Krzysztof Szczypiński, l. 63;
† Ryszard Olszowiec, l. 58;
† Julianna Ulikowska, l. 90;
† Edward Karasiewicz, l. 66;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

