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Chodzi tylko o to, aby dostrzec w nim
Chrystusa, który jest za obłokiem doczesności,

_________________________________________________

różnych ludzkich wad, czasami grzechu. Kiedy

13 maja 2018 r.

podążamy do niebieskiego celu, największym
skarbem

jest

stan

łaski

uświęcającej,

zjednoczenie z Bogiem, jest nim Jezus
Chrystus. Ze spotkania z Panem, który wśród
radości wstępuje do nieba, płynie Jego
wezwanie – nakaz misyjny: „Idźcie na cały
świat

i

głoście

Ewangelię

wszelkiemu

stworzeniu”. Odnosi się to do wszystkich
ochrzczonych, którzy w mocy Ducha Świętego wyruszą z orędziem Dobrej Nowiny.
I w ten sposób staną się świadkami Zmartwychwstałego. Świadek to ten, kto
potwierdza, poświadcza coś, ale tylko to, co widział, słyszał lub czego doświadczył
osobiście. To ten, kto wyznaje wiarę, wyjaśnia ją słowem i przykładem
życia.____________________________________________________________________
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
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Mieć świadomość celu
Św. Jan Paweł II mówił w Krakowie 10 czerwca 1979 m.in.: „Człowiek
każdy idzie przed siebie, podąża ku przyszłości i narody idą przed siebie i ludzkość
cała. Iść przed siebie to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając
stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia. Iść przed siebie to
znaczy mieć świadomość celu”.
Wniebowstąpienie Pańskie, które stanowi tajemnicę zamykającą ziemskie
życie Chrystusa, rozpoczyna życie Kościoła. Przypomina nam jednocześnie, że
mamy iść przed siebie ze świadomością, że zdążamy do celu, jakim jest niebo, dom
Ojca. Droga do Nieba wiedzie przez szarą codzienność, w której z jednej strony
mamy unikać grzechów, a z drugiej – żyć w stanie łaski uświęcającej. A to zakłada
roztropność postępowania i przewidywanie konsekwencji tego, co czynimy. Czy my
idziemy tą drogą?
Pewna legenda norweska opowiada o biednej kobiecie, która jako wdowa z
niemowlęciem na ręku szukała wsparcia u różnych dobrych ludzi. Chodziło jej
przede wszystkim o to dziecko, które nazywała swoim największym skarbem na
ziemi. Pewnego dnia przechodząc przez las dostrzegła drzwi prowadzące do jakiejś
pieczary. Równocześnie usłyszała głos, by weszła do wnętrza. Pieczara okazała się
skarbcem pełnym różnych kosztowności. I znowu usłyszała: „bierz ile chcesz, tylko
nie zapomnij o największym skarbie”. Kobieta położyła dziecko w kącie, rozłożyła
chustkę i kładła na niej: sztaby złota, naszyjniki z brylantów i pereł. Co jakiś czas
słyszała głos: „bierz ile chcesz, tylko nie zapomnij o największym skarbie”. Kobieta
myślała, co może być tym największym skarbem i dorzucała kolejne sztabki złota.
Kiedy musiała zakończyć swój czas pobytu w skarbcu, wyszła pospiesznie, a za nią
zamknęły się żelazne drzwi. Wtedy zastanowiła się, co miały znaczyć słowa o
największym skarbie. I nagle uświadomiła sobie, że w gorączce zachłanności
zapomniała o dziecku. I wpadła w rozpacz. Zaczęła dobijać się do żelaznych drzwi,
ale na próżno. Utraciła bezpowrotnie największy skarb.
W „Credo” wyznajemy, że Jezus „wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca”.
Ta prawda stanowi zaproszenie dla wierzących w Niego, aby nie szukali nieba
daleko od ziemi, nie szukali szczęścia dopiero po śmierci. Ziemia jest pod naszymi
nogami, ale niebo jest bliżej, bo w naszym sercu.
/dokończenie artykułu na ostatniej stronie/
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14.05. – Poniedziałek – święto św. Macieja
† Edward Karasiewicz 30 dzień po pogrzebie
† ks. Piotr Konsalik i ks. Jarosław Żuchowski
† Eugeniusz i Teresa Duliban, Marcin Duliban
† Krzysztof Szczypiński – intencja od rodziny Krupńskich
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Dominika Jabłońskiego z
okazji 2-ich urodzin
15.05. – Wtorek
† Zofia Kuryłowicz i zmarli z rodziny Kuryłowicz
W intencji Bogu wiadomej
† Zofia Kuriata w dniu imienin i zmarli z rodziny
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego dla Adama Kapicy z okazji
21 rocznicy urodzin
† Zofia Kopycińska i Zofia Bogacka
16.05. – Środa – święto św. Andrzeja Boboli, prezbitra i męczennika
O pojednanie i zgodę w rodzinie i rodzeństwie
† Paweł i Jutta(f) i zmarli z rodziny
† Tadeusz Wysocki 25 rocznica śmierci
† Stefania i Aleksander Łubińscy, Łucja i Władysław Natkowscy
W intencjach czcicieli MBNP
17.05. – Czwartek
W intencji Bogu wiadomej
Intencja wolna
† Czesława(f) Grajewska
† Stanisław i Maria Cielątkowscy
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny z okazji 93
rocznicy urodzin
18.05. – Piątek
W intencji Bogu wiadomej
Intencja wolna
† Stanisława(f) Krupińska 4 rocznica śmierci, Kazimierz, Mieczysław, Władysław
Krupińscy, Katarzyna i Jerzy Janda
† Teresa i Zdzisław Kapela i rodzice z obojga stron
† Krystyna Przytarska 2 rocznica śmierci
19.05. – Sobota
† Krzysztof Rzepka 2 rocznica śmierci, Kazimierz Rzepka 3 rocznic śmierci
Uroczystość I Komunii Św.
† Tadeusz Wesołowski i zmarli rodzice i rodzeństwo z obojga stron
† Sabina Radziwiłł 2 rocznica śmierci
† Janina i Henryk Truchan i zmarli z rodziny Truchan
Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski
dla Ireny Zając w rocznicę urodzin i dla całej rodziny
20.05. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
W intencji parafian
Rezerwacja
† Stanisław, Marek i Aleksandra(f) Barejko, Władysława(f) i Leonard Arest
† Winfryd Zieliński 23 rocznica śmierci, Dorota, Franciszek Brunow
† Jan Goszka 1 rocznica śmierci
† Lucyna Kędziora
† Jacek Kobylarz – w dniu urodzin
† Marianna i Stanisław Przybyś i zmarli z rodziny
† Jan Chmiel 7 rocznica śmierci, zmarli z rodziny Chmielów, Janina Stasińska i
Józef i zmarli z rodziny Stasińskich

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś ofiary składane na tacę przeznaczamy na fundusz remontowy.
2. Także dziś o godz. 19.00 do domu parafialnego zapraszamy na
spotkanie szkoły biblijnej.
3. Dziś także o godz. 19.00 do katedry serdecznie zapraszamy na
pierwsze w tym roku nabożeństwo ku czci Pani Fatimskiej. Jak
zawsze prosimy o przyniesienie ze sobą świec.
4. Zapraszamy codziennie na nabożeństwa majowe z litanią loretańską.
Zachęcamy do wspólnej modlitwy maryjnej w kościele o godz. 17.30,
a także przy kapliczkach rozsianych w różnych zakątkach naszej
parafii. W środy nabożeństwo majowe będziemy łączyć z nowenną
do MBNP.
5. W sposób szczególny zapraszamy na nabożeństwa majowe dzieci z
rodzicami, zwłaszcza przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej
Komunii św.
6. W środę, o godz. 19.00, zapraszamy do katedry rok II przygotowujący
się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
7. W najbliższy piątek na godz. 19.00 zapraszamy do skorzystania z
Sakramentu pokuty i pojednania dzieci przygotowujące się do
przyjęcia Pierwszej Komunii św. oraz kandydatów do bierzmowania,
a także ich rodziny i bliskich.
8. W sobotę w naszej parafii będziemy przeżywać o godz. 11.00
Uroczystość Pierwszej Komunii Św. Już dziś prosimy o modlitwę
zarówno za dzieci pierwszokomunijne oraz ich rodziców.
9. W każdą środę zapraszamy na nabożeństwo ku czci 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 odeszli do Wieczności:
† Weronika Maszewska, l. 92;
† Alfred Rymarz, l. 86;
† Bolesław Telega, l. 68;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

