Dla
„sprowokowania”
cudu
potrzebne
jest
posłuszeństwo
Jezusowi, który jest autentycznie
zatroskany o szczęście człowieka, o
moje szczęście. Słudzy weselni
wykonali
absurdalne
polecenie
napełnienia stągwi wodą, choć
pewnie w ich mniemaniu nie
przybliżało to ani o krok rozwiązania
problemu. Ze strony Jezusa możemy
spodziewać się nakazów równie
absurdalnych: „kochaj nieprzyjaciół”,
„przebacz
krzywdzicielowi”,
„wspomóż
ubogiego”,
„szanuj
wrednych rodziców”, „zachowaj
czystość przedmałżeńską”, „bądź
uczciwy wśród skorumpowanych”, „nie kłam tym, którzy ciebie okłamują”, „pójdź
za Mną”. Takie wezwania zawsze wydają się „nie na czasie”. Usłyszysz je w
momencie, kiedy wolałbyś zapomnieć o Dekalogu i Ewangelii. A może dziś Jezus
zwraca twoje oczy na cud, który w czasie Eucharystii dokonuje się na ołtarzu. Jaki
wpływ będzie miał on na życie twoje i twoich bliskich?

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

PARAFIA KATEDRALNA
ŚW. JANA EWANGELISTY W KWIDZYNIE
82-500 Kwidzyn, ul. Targowa 7, tel. 55 279 60 06
e-mail: katedrakwidzyn@gmail.com
www.katedrakwidzyn.pl

MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30,
18.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00

KANCELARIA PARAFIALNA
Wtorek w godz. 10.00 – 12.00
Środa w godz. 16.00 – 18.00
Piątek w godz. 15.00 – 17.00

Adoracja: Czwartek od godz. 17.00
Spowiedź święta: od 6.45 i od 17.30
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

GRAWERNIA KWIDZYN
tel. kom. 509 – 470 - 030

Nr 309(2019)|II NIEDZIELA ZWYKŁA|20.01.2019 r.| J 2,1-11

W trosce o szczęście
Każdego dnia jesteśmy bombardowani cudownymi receptami na szczęście.
Wystarczy kupić jakiś produkt, skorzystać z wyjątkowej promocji czy udać się po
poradę do eksperta. Wydaje się, że kupno poradnika za kilkanaście złotych to niebyt
wielki wysiłek. W tym miejscu pojawiają się jednak ważne pytania: skoro tak łatwo
jest zdobyć w życiu szczęście, to czemu tylu ludzi wokół nas czuje się samotnych,
opuszczonych, pozbawionych miłości? Czym jest prawdziwe szczęście i kto tak
naprawdę się o nie troszczy? Czy jest ktoś, komu tak naprawdę zależy na naszym
szczęściu? W czym możemy odnaleźć prawdziwe szczęście?
Jezus, który jest gościem na weselu w Kanie Galilejskiej, dokonuje uświęcenia
miłości ludzkiej i ziemskiej. Ten, który jest Miłością, czyni pierwszy cud, czyli
pouczający znak dla uczniów, a potem dla całego Kościoła. Chrystus pokazuje w ten
sposób, że jeżeli człowiek nie chce, aby jego szczęście trwało tylko przez chwilę, musi
zacząć budować go od mocnych fundamentów. Jezus przypomina, że miłość nie
ogranicza się do sentymentu, uczuć, emocjonalnej bliskości, ale wyraża się w
konkretnym czynie. Pokazuje, że chrześcijanin w dążeniu do szczęścia nie może
pominąć miłości, która poszukując dobra ukochanej osoby staje się wyrzeczeniem i
jest gotowa do poświęceń.
Wydarzenie z Kany Galilejskiej ma mieć swoje odbicie w życiu
chrześcijańskiej rodziny. Jezus pokazuje, że rodzina jest czymś pełnym, jeśli w niej
jest obecny Bóg. Nigdzie Bóg nie chce tak mieszkać, jak w rodzinie, w sercach
każdego z jej członków. Nieobecność Boga w rodzinie oznacza jej klęskę, zatracenie
jej istotnego celu. Dramaty wielu współczesnych rodzin są tego wymownym
przykładem. Ojciec i matka są pierwszymi znakami samego Boga na ziemi. Bóg
wybrał te znaki, by przez nie objawiać człowiekowi swoją miłość. Ilu klęsk
uniknęłyby rodziny, gdyby żyły według tej Bożej myśli. „W moim domu rządził tylko
pieniądz. Wszyscy żyli w nim dla pieniędzy. Ja popełniłem zbrodnię” – pisze w
swoim pamiętniku jeden z więźniów na krótko przed egzekucją. „Nie daliśmy nic
naszym dzieciom, jeśli nie nauczyliśmy ich wartości, dla których trzeba żyć – mówi
w dyskusji pewien wspaniały ojciec. Czyż pod tymi słowami nie powinien się
podpisać każdy ojciec rodziny i każda matka?
/dokończenie na ostatniej stronie/

INTENCJE MSZALNE

7.00

21.01. – Poniedziałek – Św. Agnieszki, męczennicy, wspomnienie
† Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(21)
† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(15)
† Agnieszka i Franciszek oraz zmarli z rodziny
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Agnieszki z okazji imienin
† Eleonora Morus 14 rocznica śmierci, Franciszek i rodzice z obojga stron, Maria i
Jerzy
22.01. – Wtorek
† Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(22)
† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(16)
† Jerzy Janda 13 rocznica śmierci, rodzice z obojga stron, Katarzyna Janda
23.01. – Środa
† Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(23)
† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(17)
† Agnieszka i Zofia
W intencji czcicieli MBNP
24.01. – Czwartek – św. Franciszka Salezego, wspomnienie
† Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(24)
† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(18)
† bernard Graban 6 rocznica śmierci
25.01. – Piątek - Nawrócenie św. Pawła Apostoła
† Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(25)

7.00

† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(19)

7.00

III FZŚ

18.00

† Henryk Ronowski 13 rocznica śmierci
26.01. – Sobota – św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów, wspomnienie
† Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(26)
† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(20)
W intencji parafian
† Alojzy Balukiewicz 10 rocznica śmierci, Józefa(f) Balukiewicz
Msza św. ślubna: Mariusza Waga – Lucyna Wardak
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Pawła i Doroty w 3 miesiące
po ślubie
27.01. – III Niedziela Zwykła
† Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(27)
† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(21)
† Jerzy Wielgusiak 4 rocznica śmierci, Krzysztof Wielgusiak
† Adela Gajaszek 23 rocznica śmierci, zmarli z rodziny Gajaszek i Bakierskich
† Regina Bielarska 8 rocznica śmierci, rodzeństwo i rodzice
† Maria i Jerzy Borowiec 1 rocznica śmierci oraz Jan Borowiec 44 rocznica śmierci
† Rodzice: Władysław i Marianna Wielgosz i rodzeństwo: Jan i Gabriela Zorzowscy
† Danuta Lipiak
† Edward w rocznicę śmierci, Ignacy Jamrożek
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka.
Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenie i zapraszamy do szczególnej
modlitwy za bliskich naszym sercom babcie i dziadków podczas Mszy Świętych
wieczornych o godz. 18.00.
2. W najbliższy piątek do katedry na godz. 9.00 zapraszamy na spotkanie
wspólnotę III FZŚ i wszystkich sympatyków duchowości franciszkańskiej.
3. Trwa wizyta duszpasterska w naszych domach. Dziękujemy za życzliwe
przyjęcie w waszych domach oraz za złożone ofiary. W tygodniu pragniemy
odwiedzić parafian zamieszkałych:
- w poniedziałek – ul. ul. Spółdzielcza nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, oraz – od godz.
16.00;
- we wtorek – ul. Spółdzielcza nr 14, 16, 18, 20 oraz ul. Słowiańska - od godz.
16.00;
- w środę – ul. 3-go Maja oraz ul. Magazynowa, Pl. Plebiscytowy, ul. Zbożowa od godz. 16.00
- we czwartek – ul.– 15 go sierpnia, ul. Piłsudskiego – od godz. 16.00;
- w piątek – ul. Kopernika od godz. 16.00;
- w sobotę – Rozpędziny – od godz. 9.00 oraz od godz. 14.30 – Lipianki;
W trakcie tegorocznej kolędy możemy złożyć dodatkowo ofiary na Kościół, które będą
przeznaczone na dalsze prace renowacyjne w naszej katedrze.
4.

5.

Kancelaria parafialna w czasie trwania kolęd jest czynna w dniach:
- we wtorek od 10.00-12.00
- w środę od 16.00 – 17.00.
- w piątek od 16.00 – 17.00
- w sprawie zamawiania intencji w czasie trwania kolędy prosimy zgłaszać się do
zakrystii po każdej Mszy św.
W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich intencji.

W tym tygodniu odeszli do wieczności:
† Zofia Pietras, l. 89;
† Kazimierz Glinka, l. 78;
†Stefan Lewicki, l. 88;
† Stefan Soldat, l.81:
† Stefan Strzyżewski, l. 71;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

