Z przebitego Serca Jezusa, jako wypełnienie ziemskiej misji, narodził
się Kościół i sakramenty, zwłaszcza Eucharystia – sakrament miłości.
Bóg to Dobry Pasterz, którego serce jest „gorejącym ogniskiem
miłości”, „dobroci i miłości pełne”, „źródłem wszelkiej pociechy”. Z
tego boskiego Serca pochodzi niebieska radość z „jednego grzesznika,
który się nawraca”. Serce Jezusa obejmuje wszystkich stałą i
niezmienną miłością, mimo że zdradzaliśmy, obrażaliśmy czy wręcz
nawet odrzucaliśmy Jezusową miłość. Jego Serce jest nieograniczone
w swoim zasięgu, ponadczasowe, odwieczne w swej miłości.
Serce Jezusa przemawia wprost do naszych serc. Zachęca do
rezygnacji z „jałowych wysiłków myślenia o samych sobie i do
uczestnictwa w zadaniach wypływających z miłości”. Zachęca do
rezygnacji z „chrześcijaństwa kanapowego”, które jest „wygodne,
kompromisowe, bez trudu, ryzyka i zmagań, niewyraźne i rozmyte”
(Benedykt XVI). Jesteśmy zaproszeni, aby nie tylko zachwycić się
Bożą miłością do nas, objawioną w sercu Jezusa przebitym na krzyżu,
ale też po to, by zaczerpnąć z tego boskiego źródła życia i świętości.
A potem tę miłość nieść tym, do których przesłanie o Bożej miłości
jeszcze nie dotarło lub z różnych powodów wciąż pozostają na nie
zamknięci.
___________________________________________________________________

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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Serce do serc
Piątkowa uroczystość, która jest za nami, wyraża prawdę
zapisaną przez św. Jana Apostoła w zwięzłym stwierdzeniu: „Bóg jest
miłością”. Znana już od średniowiecza cześć oddawana Sercu Jezusa
rozpowszechniła się w Kościele i została oficjalnie uznana pod
wpływem objawień, jakie miała św. Małgorzata Maria Alacoque żyjąca
w XVII wieku. Usłyszała ona obietnicę Zbawiciela: „W nadmiarze
Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do
Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę
łaski ostatecznej skruchy, tak że nie umrą w Mojej niełasce i bez
sakramentów świętych i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla
nich najpewniejszą ucieczką”. Pod wpływem objawień św. Małgorzaty
zrodziła się tradycja wielu naszych parafii, że dzieci przystępujące do
Pierwszej Komunii Świętej czy młodzież przygotowująca się do
bierzmowania rozpoczynają praktykę dziewięciu pierwszych piątków
miesiąca.
Wymowa uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej
symboliki serca, które wyraża żywy obraz nieskończonej miłości
Jezusa do każdego człowieka. „«Serce Jezusa» to Chrystus, Słowo
wcielone i zbawiające, w Duchu Świętym istotowo zjednoczone z
nieskończoną miłością bosko-ludzką do Ojca i do ludzi jako swoich
braci” (Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 166).
Kiedy wpatrujemy się w Jezusa, to widzimy, że Jego boskiego Serca
wskazuje na dwie ważne rzeczywistości.
Pierwszym kierunkiem jest Ojciec. Jezus trwa zjednoczony z Ojcem
w modlitwie i adoracji. Modlitwa Jezusa jest modlitwą Serca, które
powtarza w rytm swych uderzeń: „Abba!” – „Ojcze”.
Drugim kierunkiem jest misja. „Oto idę, aby spełnić wolę twoją Boże”
(Hbr 10, 7). Misja Jezusa wypływa z Jego zjednoczenia z Ojcem. Jej
celem jest obdarować szczęściem wiecznym każdego człowieka.
/dokończenie artykułu na ostatniej stronie/

INTENCJE MSZALNE
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11.06. – Poniedziałek – wspomnienie św. Barnaby Apostoła
† Alfred Rymarz 30 dzień po pogrzebie
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Ireny Rankiewicz
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Cecyli z okazji urodzin –
intencja od dzieci
† Władysława(f) Trynda – Msza św. greg.(11)
† Adrian – Msza św. greg.(11)
12.06. – Wtorek
† Adrian – Msza św. greg.(12)
o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Iwony w dniu urodzin –
intencja od rodziców i rodzeństwa
† Weronika Maszewska 30 dzień po pogrzebie
† Władysława(f) Trynda – Msza św. greg.(12)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Michaliny z okazji I
Komunii Świętej
13.06. – Środa - wspomnienie św. Antoniego z Padwy
† Adrian – Msza św. greg.(13)
† Władysława(f) Trynda – Msza św. greg.(13)
† Antoni Kuriata
†Stanisława(f) Brzezińska 1 rocznica śmierci
W intencjach czcicieli MBNP
Nabożeństwo fatimskie

7.00

14.06. – Czwartek - wspomnienie bł. Michała Kozala, BM
† Adrian – Msza św. greg.(14)
† Władysława(f) Trynda – Msza św. greg.(14)
† Paweł, Jutta(f) i zmarli z rodziny
Jubileusz kapłaństwa ks. Krzysztofa Kuratczyka wraz z kolegami z roku
15.06. – Piątek – wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy
† Władysława(f) Trynda – Msza św. greg.(15)
† Adrian – Msza św. greg.(15)
† Czesław Stawicki 28 rocznica śmierci, Stefania Stawicka 18 rocznica śmierci
† Maria Pietrowska 26 rocznica śmierci
† Maria Bała 30 dzień po pogrzebie
16.06. – Sobota
† Eugeniusz Rudlicki
† Adrian – Msza św. greg.(16)

15.00

Msza św. ślubna: Klaudia Zielińska – Paweł Gapa

1630

Msza św. ślubna: Przemysław Mroczek – Klaudia Rzoska

18.00

† Wacław Wielgosz z okazji urodzin

18.00

† Gertruda, Maksymilian, Kazimierz z domu Wierzba

18.00

† Władysława(f) Trynda – Msza św. greg.(16)
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17.06. – XI Niedziela Zwykła
† Władysława(f) Trynda – Msza św. greg.(17)
† Władysława(f) Osiak 42 rocznica śmierci, Bronisława(f) Osiak 4 rocznica
śmierci, Bożena Lenga 36 rocznica śmierci
† Maksymilian Jajkowski 10 rocznica śmierci, Teresa Jajakowska i zmarli z
rodziny Jajkowskich i Piwońskich
† Edmund i Eryka Stawiccy i zmarli z rodzin Stawickich i Czerwińskich
† Bogusław Stachowski 1 rocznica śmierci oraz zmarli rodzice
† Mirosław Gołąbek – intencja od Łukasza i Asi z dziećmi
† Anna Czubała 3 rocznica śmierci
† Adrian – Msza św. greg.(17)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższą środę, tj. 13 czerwca o godz. 19.00, zapraszamy do katedry na
kolejne w tym roku nabożeństwo fatimskie, prosimy o przyniesienie ze sobą
świec.
2. W najbliższy czwartek, na wieczornej Eucharystii o godz. 18.00, ks. Krzysztof
wraz z kolegami kursowymi z roku będzie przeżywał kolejną rocznicę swoich
święceń kapłańskich. Wszystkich serdecznie zapraszamy na tę uroczystość i
prosimy o modlitwę w intencji czcigodnych jubilatów.
3. W poniedziałek wspominamy w liturgii św. Barnabę Apostoła; we wtorek
bł. ks. Władysława Demskiego i towarzyszy – patrona kapłanów diecezji
elbląskiej; w środę św. Antoniego z Padwy; a w czwartek bł. Michała Kozala
biskupa i męczennika.
4. W sobotę, 16 czerwca, po raz czwarty wyruszy o godz. 8.00 spod katedry
pielgrzymka rowerowa do Sanktuarium bł. Doroty w Mątowach Wielkich.
Długość trasy to 38 km. Po drodze będą odpoczynki. Na miejscu Msza św. w
kościele św. Apostołów Piotra i Pawła ok. godz. 12.00, a później wspólne
grillowanie. Powrót autokarem do Kwidzyna. Zapewniamy także transport na
rowery. Osoby chętne do wzięcia udziału w pielgrzymowaniu prosimy o
zgłaszanie się do ks. Przemysława lub zakrystii. Zapraszamy wszystkich także
w najbliższą środę na zebranie organizacyjne, które odbędzie się po wieczornej
Mszy św. w katedrze ok. godz. 18.45.
5. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Okrągłej Łące
ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2018/2019. Ośrodek to przedszkole
specjalne i szkoła specjalna. Szkoła oferuje dzieciom i młodzieży w wieku 3-25
lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz
niepełnosprawnościami sprzężonymi naukę z dodatkowymi zajęciami a także
profesjonalną pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Usługi są świadczone
nieodpłatnie. Dla wychowanków są również bezpłatne dowozy. Szczegółowe
informacje na stronie internetowej lub ulotkach.
6. Za tydzień w niedzielę o godz. 19.00 do domu parafialnego zapraszamy na
kolejne spotkanie szkoły biblijnej.
W ubiegłym tygodniu odeszli do Wieczności:
† Małgorzata Drozdowska, l. 83;
†Jerzy Jaworski, l. 66;
† Stanisława(f) Czepirska
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

