Przez trzy lata przebywał w kolejnych, ściśle
odizolowanych od świata, ośrodkach odosobnienia
Rywałdzie Stoczku Warmińskim, Prudniku i
Komańczy, pozbawiony możliwości jakiegokolwiek
kontaktu ze światem zewnętrznym, z rodziną,
wiernymi i hierarchią Kościoła. Komunistyczne
władze kontynuowały bezwzględną walkę z jedyną
realną
siłą,
z
Kościołem,
który
pod
przewodnictwem
Prymasa
stawiała
opór
prowadzonej od lat polityce laicyzacji i zniewolenia
narodu. Dlatego też uznali, że usunięcie hierarchy
ułatwi im zadanie. Niezłomny Prymas dowiódł
jednak, że stanowczy opór wobec szykan i
bezprawia nie tylko ma sens, ale w rezultacie może
przynieść zwycięstwo.
Nie możemy oddzielać Boga od swojego
życia, bo to On przez swojego Syna wyswobodził
nas do wolności. Bóg nie jest przy nas tylko w
niedziele na Mszy świętej, jest przy nas w drugim człowieku, obdarza nas
prawdziwą wolnością. Aby jednak być wolnym, trzeba dbać o prawdę w swoim
życiu. Rok łaski od Pana trwa nadal. Jezus pragnie obdarzać nas łaską
wewnętrznej wolności ale tylko tych, którzy Go potrzebują.

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
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Strzec wolności
Boski Mistrz naucza w synagodze rodzinnego Nazaretu. Po
przeczytaniu fragmentu z księgi proroka Izajasza, Pan Jezus usiadł. W
postawie siedzącej nauczyciele żydowscy nauczali swych uczniów. Jezus więc
w autorytecie nauczyciela obwieścił, że jest zapowiadanym przez proroka
Izajasza Mesjaszem. Przyszedł obwołać „Rok łaski od Pana”. Jezus miał na
myśli rok jubileuszowy, który Izraelici obchodzili co 50 lat. Był to czas
darowania długów i kar. Najbardziej korzystali z dobrodziejstw tego roku
zadłużeni i ubodzy. Chrystus przyszedł do ludzi, którzy są w potrzebie, czyli
do ubogich; do tych, którzy potrzebują Jego miłosierdzia.
Syn Boży obdarował ludzi wolnością, która stanowi niezbywalny fundament
naszego życia. Św. Jan Paweł II, odwołując się do Dekalogu, mówił w 7
czerwca 1991 w Płocku: „Wolność jest trudna, trzeba się jej uczyć, trzeba się
uczyć być prawdziwie wolnym, trzeba się uczyć być wolnym tak, ażeby nasza
wolność nie stawała się naszą własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym,
ani też nie stawała się przyczyną zniewolenia innych”. Jako ludzie wolni
posiadamy możliwość wyboru dobra bądź zła, a więc jesteśmy też
odpowiedzialni za dokonane czyny. Miarą zaś wolności jest dobro drugiego
człowieka.
Kościół nieustanie stoi na straży wolności, której miarą jest wierność
Bogu. Naucza, że na tyle jesteśmy wolni, na ile nasze życie
podporządkowujemy woli Bożej. Właściwie rozumiana wolność jest więc
zaprzeczeniem zarówno anarchii, jak i samowoli. Zapraszając do naszych serc
Jezusa Chrystusa, stajemy się ludźmi wolnymi. Zostajemy wezwani do
wolności, której żadne ziemskie ograniczenie nie może nas pozbawiać.
Przykładem człowieka, który w życiu umiłował wolność i pokazał, jak być
wolnym pomimo zewnętrznego zniewolenia, jest dla nas Sługa Boży Stefan
kard. Wyszyński (1901-1981). Od momentu aresztowania 25 września 1953
roku aż do 28 października 1956 roku, kiedy odzyskał wolność, Prymas
Tysiąclecia ostro zaprotestował przeciw oczywistemu bezprawiu. Efekt?
/dokończenie na ostatniej stronie/
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28.01. – Poniedziałek – Św. Tomasza z Akwinu, wspomnienie
† Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(28)
† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(22)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Aleksandry i Radosława w 3 miesiące
po ślubie
† Franciszek Radliński 30 dzień po pogrzebie
† Marianna, Jerzy i Elżbieta Ambruszieiwcz
29.01. – Wtorek
† Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(29)
† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(23)
† Rodzice: Anna i Marcin Mirosław(nazwisko) i zmarłe rodzeństwo
† Stanisław Dąbrowski 30 dzień po pogrzebie
† ks. Piotr Konsalik 1 rocznica śmierci
30.01. – Środa
† Ireneusz Szymański – Msza św. gregoriańska(30)
† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(24)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla P. Martyny z okazji imienin
† Halina Bodenszac 1 rocznic śmierci, Adam Bodenszac 2 rocznica śmierci
W intencji czcicieli MBNP
31.01. – Czwartek – św. Jan Bosko, wspomnienie
† Wiktor Fedorowicz 30 dzień po pogrzebie
† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(25)
† Weronika Szmiendowska 5 rocznica śmierci, zmarli z rodziny Szmiendowskich, Zimocha,
Komorowskich, Romkiewiczów
† Małgorzata Duchała 1 rocznica śmierci
01.02. – Piątek - Pierwszy piątek miesiąca
†Władysława(f) Skoczeń 30 dzień po pogrzebie
† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(26)
† Józef Kołakowski
† Aleksander Pietrowski
† Zbigniew Nowak 30 dzień po pogrzebie
02.02. – Sobota – Ofiarowanie Pańskie
† ks. Wojciech Kruk w rocznicę święceń
† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(27)
† Edward Jasiński 30 dzień po pogrzebie
NS NMP
† Władysława(f) Rudlicka
W intencji parafian
† Mirosław, Jadwiga 1 rocznica śmierci, i zmarli rodzice z rodziny Kobielskich
† ks. Wojciech Kruk w rocznicę święceń
03.02. – IV Niedziela Zwykła
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marii i Wojciecha w 3 miesiące po ślubie
† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(28)
† Alojzy Brocki 23 rocznica śmierci i zmarli z obojga stron
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy i Stanisława w 40 rocznicę
zawarcia sakramentu małżeństwa
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Zofii Skorupskiej 1 rocznicę urodzin
† Klementyna i Tadeusz Grzywińscy
† Katarzyna i Jan Grycko, Grzegorz Jaremko, Piotr Dorosz
† Jan Jabłoński 7 rocznica śmierci, rodzeństwo: Stefania i Marian Kamińscy
† Zbigniew Nowak – intencja od Magdaleny Klecha z rodziną
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Pochylając się nad tragedią dwóch rodzin zamieszkałych na Marezie, które w
noc sylwestrową w wyniku pożaru straciły dach nad głową, Zarząd Caritasu
pragnie przeznaczyć dzisiejszą zbiórkę na wsparcie tych rodzin. Liczymy na
otwartość serc wszystkich darczyńców, a zarazem dzisiejszą zbiórkę serdecznie
dziękujemy.
Kończy się wizyta duszpasterska w naszych domach. Dziękujemy za życzliwe
przyjęcie oraz za złożone ofiary. W tygodniu pragniemy odwiedzić parafian
zamieszkałych:
- w poniedziałek – ul. Konopnickiej, Kościuszki, Chopina oraz Targowa – od
godz. 16.00;
- we wtorek – odbędzie się kolęda w rodzinach, które z różnych przyczyn nie
mogły przyjąć wizyty duszpasterskiej; osoby, które zachciałyby przyjąć jeszcze
księdza po kolędzie prosimy o zgłaszanie się do zakrystii celem umówienia
wizyty.
Kancelaria parafialna od poniedziałku będzie czynna w dniach:
- we wtorek od 10.00-12.00
- w środę od 16.00 – 18.00.
- w piątek od 15.00 – 17.00
Dziękując za dar Eucharystii i kapłaństwa, zgromadzimy się w czwartkowy
wieczór na Mszy Świętej o godz. 18.00. Naszej modlitwie będzie przyświecała
troska o nowe, święte powołanie kapłańskie. Godzinę wcześniej natomiast
zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. W piątek kapłani:
ks. Krystian, ks. Krzysztof i ks. Piotr odwiedzą swoich chorych z Komunią św.
od godz. 8.30. Ks. Marek swoich chorych wyjątkowo odwiedzi w sobotę od godz.
8.30. w piątek zapraszamy dzieci i dorosłych do skorzystania z sakramentu
spowiedzi od godz. 17.30, po którym zapraszamy na Mszę św. wynagradzającą
NSPJ.
W sobotę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również
świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.00,
9.00 – do Niepokalanego Serca NMP i 18.00. W tym dniu obchodzony jest
również w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Zapraszamy do szczególnej
modlitwy w intencji osób zakonnych, które posługują i pochodzą z naszej
parafii. Polecajmy w naszych modlitwach s. Walerię o raz s. Martę i s. Renatę ze
Zgromadzenia Sióstr Salwatorianek, które mieszkają na terenie naszej parafii.
W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich intencji.
Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego Gościa, który
adresowany jest do dzieci.

W tym tygodniu odeszli do wieczności:
† Edwin Tyniecki, l. 85;
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

