Biuletyn parafialny

Nie może być innej odpowiedzi
człowieka na miłość Boga, który kocha
nas miłością najczystszą, bezwarunkową,
który akceptuje każdego człowieka w jego
aktualnej
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Miłości, miłości, miłości...

sposób nieskończony. Naszą odpowiedzią
może być tylko przyjęcie miłości Boga i
odwzajemnienie jej. Zapyta ktoś, jak?
Ano, słuchając Boga, dostrzegając Go i
dając Mu pierwszeństwo we wszystkim.
Nie wolno nam jednak zapominać, że
Jezus Chrystus łączy przykazanie miłości
Boga z przykazaniem miłości bliźniego i
samego siebie, zaś chronologia rozwoju duchowego przyjmuje, że miłość
bliźniego jest drogą do miłości Boga. Tak więc przykazanie miłości to dla
nas i zadanie, i obietnica.
PANIE JEZU – prosimy – obdarz nas łaską, która pomoże nam w naszym
ziemskim życiu w pełni realizować przykazanie miłości.
___________________________________________________________________

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

Czegokolwiek byśmy nie czynili, zawsze nasze działanie
wynika z określonych motywów: albo działamy spontanicznie, albo z
zamiłowania, albo z konieczności. Wszystkie motywy są w jakimś
stopniu uwarunkowane miłością, chociaż niekoniecznie miłością do
wykonywanej pracy.
Podejmowane działania nie zawsze dają się zrealizować, nie
zawsze przynoszą dobre efekty, nie zawsze przyczyniają się do
naszego rozwoju. Ale jest jedno działanie, które nas nigdy nie
zawiedzie: zawsze możemy wzrastać w miłości, Bożej Miłości. To
właśnie dzisiaj Księga Powtórzonego Prawa mówi nam: „Pan jest
naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga
twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich
swych sił.” (Pwt 6,4-6). Bóg jest Miłością, Miłością, którą nam daje,
Miłością, którą od nas przyjmuje, Miłością, którą się z nami dzieli.
Ta wielka Miłość Boga dała nam kapłanów, dla których
wzorem jest Najwyższy Arcykapłan. Słuchając słów: „Przeto i zbawiać
na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga,
bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba
nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego,
oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego,
który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania
codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu.
To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.”(Hbr 7,2527) możemy być szczęśliwi, że został nam dany udział w zbawczym
planie Boga.
Wgłębiając się w teksty dzisiejszej Liturgii Słowa odkrywamy
podstawową zasadę życia. Miłość Boża i nasza miłość do Boga to
pierwsze i najważniejsze ze wszystkich przykazań – przykazanie,
które wzywa nas do miłowania Boga całym sobą.
/dokończenie artykułu na ostatniej stronie/

INTENCJE MSZALNE
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05.11. Poniedziałek
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Zenona i Ireny w 3 miesiące po
ślubie
† Stanisław – Msza św. gregoriańska(4)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Michała z okazji 40-lecia urodzin
†Wincenty Kuriata 45 rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(6)
Msza św. zbiorowa za zmarłych
06.11. – Wtorek
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(7)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Alicji i Arkadiusza w 3 miesiące po
ślubie
† Klara Zbrowska
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Justyny i Andrzeja oraz Wiktorii oraz
o szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny
† Stanisław – Msza św. gregoriańska(5)
Msza św. zbiorowa za zmarłych
07.11. – Środa
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(8)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Anny i Wojciecha w 3 miesiące po
ślubie
† Barbra Paluszkiewicz 1 rocznica śmierci
† Stanisław – Msza św. gregoriańska(6)
Msza św. zbiorowa za zmarłych
W intencjach czcicieli MBNP
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† Stanisław – Msza św. gregoriańska(7)
Msza św. zbiorowa za zmarłych
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08.11. – Czwartek
Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(9)
Ireneusz Szymański 30 dzień po pogrzebie
Janina, Emilia, Antoni Kierczyńscy
Marcin, Anna, Ryszard, Urszula, Wacław, Lucyna, Beata, Teresa

09.11. – Piątek – święto poświęcenia Bazyliki na Lateranie
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(10)
† Danuta Maksymiec 30 dzień po pogrzebie
† Stanisław – Msza św. gregoriańska(8)
† Tomasz Kowalewski 12 rocznica śmierci, dziadkowie: Jan i Sabina
† Marianna 8 rocznica śmierci, Stefan, Jan i Helena Gałązka, Józef i Zofia Poświata
Msza św. zbiorowa za zmarłych
10.11. – Sobota
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Sebastian i Aleksandra 3 miesiące
po ślubie
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Rafała i Doroty 3 miesiące po ślubie
† Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy pod
Smoleńskiem
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(11)
† Stanisław – Msza św. gregoriańska(9)
Msza św. zbiorowa za zmarłych
11.11. – XXXII Niedziela Zwykła
† Halina Madyńska – Msza św. gregoriańska(12)
† Stanisław – Msza św. gregoriańska(10)
† Władysław Machowski
† Władysława(f) Arest w rocznicę śmierci
† Antoni Maszewski 4 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Maszewskich i Lewandowskich
Msza św. w intencji Ojczyzny
Msza św. dziękczynna za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
zdrowie dla Marceli i jej rodziny
† Feliksa(f) Mazur 33 rocznica śmierci
Msza św. zbiorowa za zmarłych

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przez cały miesiąc listopad zapraszamy na różaniec wypominkowy o
godz. 17.30 i Mszę św. zbiorową o godz. 18.00 w intencji zmarłych,
których wypisaliśmy na kartkach.
2. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada
duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za
pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji
oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan
łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach
wyznaczonych przez Ojca Świętego.
3. Dziś jeszcze o godz. 19.00 do domu parafialnego zapraszamy na
spotkanie szkoły biblijnej.
4. W piątek obchodzimy święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Jana
na Lateranie, która jest katedrą Biskupa Rzymu i Matką wszystkich
kościołów chrześcijańskich. W sobotę wspomnienie św. Leona
Wielkiego – papieża i doktora Kościoła.
5. W najbliższą sobotę o godz. 9.00 zapraszamy wspólnotę i
sympatyków duchowości franciszkańskiej na spotkanie III FZŚ.
6. Za tydzień w niedzielę 11 listopada na wszystkich Mszach św.
pragniemy dziękować Bogu za naszą Ojczyznę i dar odzyskania
niepodległości 100 lat temu. Na zakończenie każdej Mszy św.
zaśpiewamy pieśń „Boże coś Polskę”. W tym dniu imieniu Starosty
Kwidzyńskiego oraz własnym zapraszamy na uroczystą Mszę św. z
udziałem pocztów sztandarowych o godz. 11.00 do naszej katedry.
7. Za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczamy na fundusz
remontowy.
8. Pan Bartłomiej rozpoczął roznoszenie poświęconych opłatków na stół
wigilijny. Przyjmijmy go z otwartością i życzliwością.
9. Przy biuletynach są jeszcze wyłożone kartki na wypominki i Mszę
św. zbiorową za zmarłych, za których modlimy się w miesiącu
listopadzie. Koperty z kartkami możemy zabierać ze sobą do domów
i wypełnione składamy na tacę, w zakrystii lub kancelarii.
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† Piotr Rosiński, l. 74
† Gertruda Zielińska, l. 76;
† Barbara Osiecka, l. 66;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

