Co wtedy robić?
Potrzeba
na
nowo
przemyśleć swoją relację z
Bogiem. Nie wystarczy
teoria, trzeba modlić się i
ufać. Na ile zaufamy, na
tyle otrzymamy. Takie jest
prawo miłości.
Aby całe życie wypełnić
obecnością
Boga,
powinienem
z
Nim
rozmawiać, jak rozmawia się z najlepszym przyjacielem. I nie tylko od czasu do
czasu, ale regularnie, każdego dnia. Modlitwa pragnie toczyć się powoli; wymaga
zatrzymania się, dystansu do własnych potrzeb. W modlitwie zyskujemy czas, tracąc
go, robimy przerwę w codzienności, zawierzamy się Bogu, dzięki czemu możemy
w Nim odpocząć. Pragniemy robić w czasie danym nam od Boga to, co On chce,
abyśmy robili. Jak zauważa Jacques Gauthier, autor książki Czas na
modlitwę (Poznań 2010), „w naszych czasach, przeciążonych często liczbą
obowiązków, dobrze jest zaszyć się na chwilę, o stałej porze, w głąb serca i
zaczerpnąć z modlitwy wodę życia. W ten sposób uświęcamy czas”.
___________________________________________________________________

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

ul. Targowa 7
82 – 500 Kwidzyn
Środa w godz. 16.00 – 18.00
Piątek w godz. 15.00 – 17.00

nr tel. 55 – 279 60 06
e-mail: katedrakwidzyn@gmail.com
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Panie, naucz nas modlić się
„Panie, naucz nas się modlić”. Modlitwa. Czym jest? Uświadamiany sobie
to chyba najbardziej w momentach trudnych, kiedy po ludzku nic już nie można
zrobić. Wtedy ręce jakby same składają się do modlitwy, w oczach pojawiają się łzy
bólu, wzruszenia, smutek po stracie najbliższych. Ale i łzy nadziei na wyzdrowienie
kogoś bliskiego. Ktoś mówi: „Kocham i wiem, że miłość zwycięża, więc modlę się”.
Modlitwa to wołanie o miłość, a więc o to, co najcenniejsze w życiu ludzkim. Nieraz
są to tylko krótkie, przerywane wezwania, akty strzeliste, płynące jak „smsy do Pana
Boga”. Ktoś mówi: nie mam czasu, więc jest krótko. Albo: nie czuję modlitwy. Czy
rzeczywiście muszę czekać na to, aż odczuję pragnienie, ba potrzebę modlitwy? A
jeśli owo „czucie” nie pojawi się, co wtedy? Czy mogę zapomnieć o Tym, w Imię
którego przyjąłem chrzest. Czy mogę zapomnieć o Tym, który jeden tylko jest dobry
i przebacza grzechy? Czy mogę zapomnieć o Tym, który daje mi siebie samego w
Eucharystii?
„Panie, naucz nas się modlić”. Kieszonkowa książeczka pod tytułem „Sms
do Pana Boga” to modlitewnik dla mających mało czasu. We wstępie znajdujemy
interesujące słowa: „W XXI wieku nasze życie nabiera coraz większego tempa,
nieustannie zmieniamy miejsce pobytu, zajęcie. Ciągle spieszymy się, by zdążyć z
tym, co mniej ważne, zapominając o najważniejszym powołaniu człowieka:
Znać Boga! Czcić Boga! Kochać Boga! Służyć Bogu!
Aby całe życie wypełnić obecnością Boga, musimy z Nim rozmawiać”.
To, co najważniejsze, jest również tym, co najpiękniejsze. Czas spędzony na
modlitwie, chociaż czysto po ludzku bezproduktywny, stracony, okazuje się
bezcenną i najbardziej pewną na ziemi inwestycją. Inwestujemy w życie wieczne, a
gwarantem tej inwestycji jest sam Bóg. On nigdy się nie męczy, ale również nigdy
się nie myli. On zna każdego z nas po imieniu i nieustannie czeka na spotkanie z
nami.
„Panie, naucz nas się modlić”. Brak czasu, pośpiech, brak refleksji i
wrażliwości, postawa roszczeniowo – życzeniowa, bo przecież mnie się należy to
czy tamto. To chyba najważniejsze przeszkody w mojej rozmowie z Bogiem. To one
sprawiają, że dla Boga braknie w moim życiu miejsca. A przyjaciel, o którym się
zapomina, przestaje być przyjacielem, staje się kimś odległym, zapomnianym.
/dokończenie artykułu na ostatniej stronie/
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29.07. – XVII Niedziela Zwykła
W intencji parafian
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Anny Kopisto z
okazji imienin
† Piotr Kogut 24 rocznica śmierci, zmarłe rodzeństwo, rodzice z obojga
stron
† Aleksander Żyła 1 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron
† Edmund i zmarli rodzice z obojga stron
30.07. – Poniedziałek
W intencji Bogu wiadomej
† Feliks Prusakowski 10 rocznica śmierci, dziadkowie: Feliks i Marianna
31.07. – Wtorek - św. Ignacego z Loyoli, wspomnienie
W intencji Bogu wiadomej
† Marianna 30 rocznica śmierci, Tomasz, Wiktor, Mieczysław, Henryk i
Marcin
† Jerzy Klawczyński 5 rocznica śmierci, rodzice z obojga stron
01.08. – Środa – wspomnienie św. Alfonsa Liguoriego, biskupa
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty i Piotra
w 3 miesiące po ślubie
W intencjach czcicieli MBNP
02.08. – Czwartek – I czwartek miesiąca
† Józef Malajka z okazji urodzin
Rezerwacja
W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii
03.08. – Piątek – I piątek miesiąca
Tadeusz Okrasa
Ślub: Dorota i Krzysztof Smentek
† Halina Izdepska 5 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary i Jerzego z
okazji 50-lecia sakramentu małżeństwa
04.08. – Sobota - św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
† Stanisława(f) Pajewska 30 dzień po pogrzebie
NS NMP - † Katarzyna i Jan Grycko, Piotr Dorosz, Grzegorz Jaremko
Ślub: Sławomir Dąbrowski – Irena Trynda
Ślub: Alicja Orlicka – Arkadiusz Bakierski
Ślub: Anna Szawardak – Wojciech Rogman
† Janina 10 rocznica śmierci
05.08. – XVIII Niedziela Zwykła
W intencji parafian
† Czesława(f) Gajaszek 29 rocznica śmierci i zmarli z rodzin: Gajaszek i
Bakierskich
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski za
wstawiennictwem św. Krzysztofa dla wszystkich kierowców, podróżujących
i ich rodzin
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Mariusza z okazji
18-tej rocznicy urodzin – intencja od rodziny
Mirosław Gołąbek – intencja od Moniki i Marcina z dziećmi
† Adam Szczepanik 1 rocznica śmierci i rodzie z obojga stron

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę podczas
święcenia pojazdów. Tak jak informowaliśmy część ofiar została
przekazana na zakup nowych samochodów dla misjonarzy w ramach
ogólnopolskiej akcji MIVA, a część na Mszę św. w intencji kierowców i
ich rodzin, która zostanie odprawiona w naszej parafii w niedzielę 5
sierpnia br. o godz. 9.30.Serdecznie zapraszamy.
2. Dziś także do naszego miasta wchodzą pielgrzymi udający się na Jasną
Górę. Pielgrzymi udadzą się w tym roku do parafii Miłosierdzia Bożego.
Tam o godz. 21.00 odbędzie się Apel Jasnogórski, a jutro rano Msza św.
prosimy osoby, które zgłosiły chęć pomocy pielgrzymom udzielając im
noclegu, aby pielgrzymów odbierać pod kościołem p.w. Miłosierdzia
Bożego w Kwidzynie.
3. W środę rozpoczyna się sierpień, w którym wspominamy wiele ważnych
dla Polski dat historycznych. Od wielu lat jesteśmy zachęcani do
szczególnej wstrzemięźliwości od alkoholu w tym miesiącu.
4. W czwartek, 2 sierpnia przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej i
związany z nim odpust Parcjunkuli. Jest to wyjątkowy przywilej uproszony
przez św. Franciszka z Asyżu, aby każdy, kto w tym dniu nawiedzi kościół
parafialny i spełni zwykłe warunki odpustu, to znaczy: przyjmie Komunię
św. oraz wzbudzi pragnienie uwolnienia się od wszystkich grzechów i
pomodli się w intencjach Ojca Świętego, otrzyma odpust zupełny. Kościół
można nawiedzić już w środę wieczorem.
5. W tym dniu także zapraszamy na adorację od godz. 17.00 i Mszę św. o
godz. 18.00 w intencji uproszenia powołań z naszej parafii.
6. W pierwszy piątek miesiąca możemy skorzystać z sakramentu pojednania
od godz. 17.30. Zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy.
7. W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi. Tego dnia
będziemy szczególnie modlić się za księży proboszczów, we wspomnienie
ich patrona, św. Jana Marii Vianneya. Początek nabożeństwa w naszej
katedrze o godz. 9.00.
Zmarłym, którzy odeszli w minionym tygodniu.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

