Chrześcijanin nie może być
minimalistą. Nie wolno stać bezczynnie,
być tylko widzem lub obserwatorem
dokonujących się przemian społecznoekonomicznych.
Nie
można
tylko
narzekać, wspominając dawne czasy.
Idzie nowe! Nowe czasy promują zaangażowanych, a pasywnych i
malkontentów wyrzucają na margines życia społecznego. Świadectwo
Ewangelii dają dzisiaj maksymaliści, ludzie gotowi służyć drugim bez
oglądania się na własne korzyści. Tacy, którzy za dewizę swego życia
przyjęli stwierdzenie samego Jezusa, który o sobie powiedział, że nie
przyszedł, żeby Mu służono, lecz żeby służyć i to aż do śmierci, i to
śmierci krzyżowej. W 1986 roku, podczas swojej pielgrzymki do Indii,
Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Dom dla Umierających.
„Zatrzymał się w nim długo. Próbował nakarmić kilku starców,
towarzyszył przy śmierci trzech osób. Przez cały czas swojego pobytu
nie zdołał wypowiedzieć ani jednego słowa. Był głęboko wzruszony, a
z jego oczu płynęły łzy" – relacjonowała Matka Teresa z Kalkuty. Jak
sama mówiła, „nie można kochać i nic nie czynić”. A „kiedy
pomagamy innemu człowiekowi, naszą nagrodą jest pokój i radość,
ponieważ nadaliśmy sens własnemu życiu”.
___________________________________________________________________

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
tel. kom. 509 – 470 - 030

Biuletyn parafialny
_________________________________________________
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Służyć w miłości
Prorok Izajasz zapowiada w pierwszym czytaniu Jezusa
Chrystusa jako Sługę zmiażdżonego cierpieniem. List do
Hebrajczyków ukazuje Go jako arcykapłana, „doświadczonego we
wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu”. Nie jest
łatwo zrozumieć, ani tym bardziej zaakceptować słowa Chrystusa z
dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli kto by między wami chciał się stać wielki,
niech będzie sługą waszym” i „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu
służono, lecz żeby służyć”. Jak mówi św. Edyta Stein wszyscy
ochrzczeni są powołani, by służyć, ale nie wszyscy rozumieją to
wezwanie.
Wielu, jak dwaj synowie Zebedeusza, Jakub i jego brat Jan,
podchodzi do Boga nie z prośbą, lecz z żądaniem. Rzecz się ma
podobnie jak w kawiarni, gdzie gość przy stoliku prosi kelnera, ale
jego prośba jest żądaniem. Kelner ma obowiązek spełnić tę prośbę, a
gość ma prawo stawiać żądania. Przeniesienie tej postawy na Boga to
poważne nieporozumienie. Z Ewangelii dowiadujemy się, że nawet
Bóg nie traktuje człowieka jak chłopca na posyłki, ale jak przyjaciela.
Tymczasem człowiek ma tendencje do sprowadzania Boga do roli
swego sługi. Człowiekowi się wydaje, że im częściej wydaje rozkazy,
tym jest ważniejszy. Im więcej ludzi jest do jego dyspozycji, tym
większa jest jego wartość. Sny o wielkości łączą się z reguły z rzeszą
wielbicieli, dumą sukcesu, rozgłosem i podziwem. Człowiek jednak
nigdy nie będzie sobą, jeśli stara się realizować życie w garniturze o
dwa numery dla niego za dużym. Prawdziwa wielkość umie zająć
właściwe miejsce.
Pokora polega na dobrowolnym zajęciu tego miejsca, jakie Bóg
nam wyznaczył. Św. Augustyn napisał trafnie: „gdzie pokora, tam
majestat”. Nie co innego, lecz umiejętność zajęcia na każdym etapie
życia tego miejsca, które wyznaczył Bóg, decyduje o wielkości. Być
sługą to znaczy iść za Jezusem, coraz wierniej Go naśladować. To
wezwanie wymaga jednoznacznej odpowiedzi.
/dokończenie artykułu na ostatniej stronie/
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22.10. Poniedziałek – św. Jana Pawła II, wspomnienie
† ks. Piotr Konsalik
† Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(22)
† Stefania Hirsz 16 rocznica śmierci, Antoni, Hildegarda i Lidia
O Boże błogosławieństwo, i łaskę zdrowia dla Łukasza
23.10. – Wtorek
† Krystyna Bień 30 dzień po pogrzebie
† Andrzej Leszczyński 30 dzień po pogrzebie, Gertruda Leszczyńska 26
rocznica śmierci
† Mirosław Szarejko 1 rocznica śmierci
† Stanisław Rankiewicz 35 rocznica śmierci, Maria i Jan Machaj i Janina
Sakowicz
† Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(23)
24.10. – Środa
† Karol Bobrowski 30 dzień po pogrzebie
† Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(24)
Msza św. w intencji MOW-u z poświęceniem sztandaru
† Eugenia Zielińska 1 rocznica śmierci
W intencjach czcicieli MBNP
25.10. – Czwartek
† Jerzy Borysowski 30 dzień po pogrzebie
† Stanisław Komorowski 30 dzień po pogrzebie
† Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(18)
26.10. – Piątek
† Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(26)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Teodora i Krystyny z
okazji 50-lecia sakramentu małżeństwa
† Teresa Sosnowska 1 rocznica śmierci, Zbigniew Sosnowski
27.10. – Sobota
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Bartosza i Aleksandry
w 3 miesiące ślubie
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Antoniny Melkowskiej
z okazji 2-giej rocznicy urodzin
III FZŚ
Msza św. trydencka oraz udzielenie Chrztu św. w tym rycie
Msza św. ślubna
Msza św. ślubna
† Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(27)
† Janina i Józef Trepkowscy, Helena i Wacław Stasiewicz
† Kazimierz Komorowski 10 rocznica śmierci
28.10. – XXX Niedziela Zwykła
† Tadeusz Kiliszek z okazji imienin
† Stanisława(f) Czepirska – Msza św. gregoriańska(28)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Anny Kopisto z okazji
96 – tej rocznicy urodzin
† Stanisław Barejko w rocznicę śmierci
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Moniki i Marcina i ich
córek
† Jan Kędziora 20 rocznica śmierci, Marian Borowiec
† Tadeusz, Maria, Stanisław Bożek, zmarli z rodziny Śledź, Kudełka,
Suchenko
† Jadwiga i Czesław Chmiel i rodzice z obojga stron
† Helena Nowacka 2 rocznica śmierci

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Trwa miesiąc październik – miesiąc maryjny. Różaniec dla
młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 17.30. Różaniec dla
dzieci w czwartek i piątek o godz. 16.30. Zachęcamy do
odmawiania różańca w naszych domach i rodzinach.
2. Dziś po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie
rodziców dzieci pierwszokomunijnych i prosimy o zakupienie
dzieciom różańców, które zostaną poświęcone podczas Mszy
św. o godz. 11.00 w ostatnią niedzielę października, tj. 28.10.
br.
3. Także dziś na godz. 19.00 do domu parafialnego zapraszamy
na kolejne spotkanie szkoły biblijnej.
4. Z okazji dnia seniora Zarząd Caritas zaprasza Seniorów z
naszej katedry na integracyjne spotkanie z poczęstunkiem i
upominkiem w dniu 27.10.br.(sobota) o godz. 15.00 do
siedziby Caritasu przy ul. Targowej 7.
5. Za tydzień, w ostatnią niedzielę października, w wielu
kościołach świętujemy rocznicę poświęcenia własnego
kościoła.
6. Za tydzień w niedzielę ofiary zbierane do puszek po każdej
Mszy św. przeznaczamy na nasz parafialny Caritas, który
niesie pomoc najuboższym mieszkańcom naszej parafii.
7. Przy biuletynach zostały wyłożone koperty na wypominki i
Mszę św. zbiorową za zmarłych, za których będziemy się
modlić w miesiącu listopadzie. Koperty możemy zabierać ze
sobą do domów i wypełnione składamy na tacę, w zakrystii
lub kancelarii.
8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych zarówno za
zmarłych jak żyjących. W tym tygodniu jest dużo intencji
wolnych.
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† Jerzy Dunajski;
† Zbigniew Jastrząb, l. 53
† Bogdan Rybak, l. 88;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

