To przeżycie – sen – wstrząsnęło nim: „oparłem się miłości, nie
potrafiłem odpowiedzieć na jej wezwanie”. „Jaką ma wartość dobre
odmawianie brewiarza, uczestniczenie we Mszy Świętej, skoro nie akceptuje
się miłości?”. I podsumowuje: „«Będziecie sądzeni z waszej miłości» – krzyczy
do mnie ten skrawek pustyni między Tit i Silet".
Nasze czyny miłości spełniają się na co dzień. Syn Boży przez wcielenie swoje
zjednoczył się z każdym człowiekiem, stał się naszym Bratem. Przez
odkupienie natomiast ogarnął wszystkich ludzi swą nieskończoną miłością.
Dlatego obdarowując dobrem bliźnich, którzy są znakiem obecności
Chrystusa, czynimy to również
Jemu. W bliźnim, w bracie, z
którym żyję, mogę spotkać Pana,
mogę miłować Pana, mogę Panu
służyć. To rzeczywiście wielka
szansa! Jest to również wielkie
ryzyko. Mogę się minąć z
Chrystusem, który przechodzi
obok mnie w drugim człowieku,
zapominając o „czynach miłości, a
skupiając się jedynie na „czynach
pobożności”.
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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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Żyć miłością czynów
Św. Paweł naucza, że miłość jest największa. Potwierdzeniem tej
prawdy stanowi nauka Jezusa, wcielonej Miłość. Mieszkańcom Nazaretu
trudno było zaakceptować przytoczone przez Jezusa przykłady miłości Boga
wobec ludzi. Jak można zrozumieć historię pogańskiej wdowy, do której został
posłany prorok Eliasz czy uzdrowionego z trądu Syryjczyka Naamana? Oba
przykłady dotyczyły przecież osób z narodów obcych bądź wrogich wobec
Izraela. W ten sposób Jezus naucza, że miłość Boża skierowana jest do
wszystkich ludzi, a nie tylko do narodu wybranego.
Kiedy mówimy o kimś, że jest pobożny, to zwykle dotykamy
zewnętrznych form jego religijności. Tego, że chodzi w niedzielę do kościoła,
uczestniczy w nabożeństwach, przestrzega przykazań, modli się rano i
wieczorem, może także przed posiłkami, odmawia różaniec. Tak więc ludzie
pobożni przez swoje „pobożne czyny” wypełniają obowiązki religijne i
zapełniają kościoły. To są sprawy zewnętrzne i jeśli ktoś poprzestaje tylko na
nich, to taki człowiek drażni, jest nieautentyczny. Także i my, słusznie, nie
lubimy takiej czysto zewnętrznej pobożności, bo brak w niej ducha.
Pobożność jest zewnętrznym ukazaniem naszej relacji z Bogiem. Jeśli nie ma
jednak wewnętrznej wspólnoty, to wszelkie zewnętrzne działanie staje się
kłamstwem, a my sami – „heretykami czynów”.
Do królestwa Ojca prowadzą nas nie „czyny pobożne”, ale czyny
chrześcijańskiej miłości i dobroci. Wszystkie one są zwykłe i proste, potrafi je
wypełnić każdy człowiek. Nie chodzi tu o nadzwyczajne dzieła, lecz o zwykłą
pomoc okazywaną tym, którzy jej potrzebują na co dzień. Czyny miłości i
dobroci są wieczne i będą miarą w sądzeniu wszystkich ludzi. Carlo Carretto
w „Listach z pustyni” umieścił fragment pt. „Będziecie sądzeni z waszej
miłości”. Opowiada w nim o wydarzeniu, jakie przeżył na Saharze pod wielkim
kamieniem pomiędzy Tit i Silet. „Nie chcę się już oszukiwać, nie mogę się już
więcej oszukiwać. Rzeczywistość jest taka, iż ze strachu przed chłodem nocy
nie byłem zdolny dać swego koca staremu Kada. Rzeczywistość ta oznacza,
że kocham bardziej własną skórę niż skórę mojego brata...”.
/dokończenie na ostatniej stronie/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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1. Serdecznie dziękujemy za złożone w ubiegłym tygodniu ofiary na rzecz
dwóch rodzin, które straciły swój dobytek w wyniku pożaru. Zebraliśmy
kwotę w wysokości 5696 zł. Serdeczne Bóg zapłać za wasze wsparcie.
2. We wtorek, we wspomnienie św. Agaty, podczas Mszy Świętej o godz. 7.00
i 18.00 pobłogosławimy chleb i wodę.
3. Zakończyła się wizyta duszpasterska w naszych domach. Dziękujemy za
życzliwe przyjęcie, ciekawe rozmowy oraz za złożone ofiary. Kolędę
przyjęło 3186 rodzin, co stanowi około 70% parafian. Nie przyjęto kolędy
z różnych względów 1365 rodzin, co stanowi około 30% parafian.
4. W najbliższy piątek na godz. 19.00 do katedry zapraszamy rok I i rok II
na spotkanie przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
5. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. W tym tygodniu jest
jeszcze dużo intencji wolnych.
6. Za tydzień w niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczamy na fundusz
remontowy.
7. W poniedziałek, 11 lutego, na godz. 19.00 do domu parafialnego
zapraszamy na spotkanie szkoły biblijnej.
8. Także w przyszły poniedziałek, 11 lutego, obchodzimy Światowy Dzień
Chorego. Uprzejmie prosimy o pomoc w zorganizowaniu uczestnictwa we
Mszy Świętej z udzieleniem sakramentu chorych wszystkim, którzy nie
mogą na co dzień być obecni w kościele. Specjalna Msza Święta w intencji
chorych i cierpiących zostanie odprawiona o godz. 11.00 w naszej
katedrze.
9. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich intencji.
10. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego Gościa,
który adresowany jest do dzieci.

04.02. – Poniedziałek – Św. Tomasza z Akwinu, wspomnienie
† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska(29)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Zofii z okazji 60 – tej
rocznicy urodzin
Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za udzielone łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla Elżbiety i całej rodziny
† Anastazja Ryduchowska 31 rocznica śmierci, Aleksander Ryduchowski,
Kazimierz Karnowski
† Henryk Chojecki 7 rocznica śmierci
05.02. – Wtorek – św. Agaty, wspomnienie
† Zbigniew Nowak – Msza św. gregoriańska (30)
† Wacław Gołębiewski w rocznicę śmierci, zmarli rodzice
06.02. – Środa - św. Paweł Miki i towarzysze, wspomnienie
† Halina Palińska 30 dzień po pogrzebie
† Mirosław Gołąbek 1 rocznica śmierci
W intencji czcicieli MBNP
07.02. – Czwartek
† Rodzice: Franciszek i Franciszka(f) Szczęśni oraz ich dzieci
W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii
08.02. Piątek
† Janina Truchan 1 rocznica śmierci i zmarli z rodziny
09.02. – Sobota
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† Grażyna Preibisz, zmarli rodzice i rodzeństwo z rodzin: Hermaszewskich i
Hermanowicz
† Janina i Józef Trepkowscy, Helena i Wacław Stasiewicz
† Robert Piotrowski 27 rocznica śmierci, Eugenia i Józef Piotrowscy, Eugenia i
Wacław Pawelscy, Zdzisława(f) Kminikowska
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Św. oraz potrzebne łaski dla
Teresy i Henryka z okazji 40- lecia sakramentu małżeństwa
10.02. – V Niedziela Zwykła
† Stanisława(f) Sienkiewicz 10 rocznica śmierci, Kacper Sienkiewicz 43
rocznica śmierci
W intencji parafian
† Marta, Jan i Józef Grzona
† Czesław Gajaszek i zmarli z rodzin Gajaszek i Bakierskich
† Aleksander Bujko 3 rocznica śmierci, Janina i Jan Kudełka
† Józef Opacki 3 rocznica śmierci
† Roman Sonnenfeld 3 rocznica śmierci – intencja od żony i córki z rodziną
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Jana i Zofii z okazji 55lecia sakramentu małżeństwa oraz o szczęśliwą operację dla Zofii
† Janina i Franciszek Cetkowscy i rodzice z obojga stron

W tym tygodniu patronują nam:
•
•

we wtorek – św. Agata (ok. 235-251), dziewica i męczennica z Katanii na Sycylii,
patronka kobiet karmiących i w chorobach piersi,
w środę – św. Paweł Miki (1565-1597) i 25 Towarzyszy, pierwsi męczennicy na
Dalekim Wschodzie, ukrzyżowani w Nagasaki w Japonii.

W tym tygodniu odeszli do wieczności:
† Marian Leszczyński,
† Stanisława(f) Wiśniewska,
† Maria Rozmysłowicz,
† Genowefa Kominek,
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

