Dorastamy dzięki temu, co
nas przerasta. Nie można być
miłosiernym wobec tych, którzy cię
kochają
i
szanują.
To
jest
niemożliwe.
Miłosierdzie
jest
miłością tam, gdzie powinna istnieć
już tylko zemsta.
Czy Bóg zechciałby mnie lub
ciebie ukarać za wszelką podłość,
jakiej dopuściliśmy się w przeszłości, jeśli ja lub ty nie tylko nie będziemy
domagać się ukarania tych, którzy wobec nas okażą się podli, ale nawet
za nich będziemy prosili o zbawienie? Oto Wszechmogący daje nam wielką
promocję, dzięki której nie będziemy obawiać się dnia sądu. Ta promocja
to przebaczenie. Ale kiedy On przebacza, to tym samym mówi:
PRZEBACZAJ TAK JAK JA! Przebaczaj w takim stylu jak Ja! Z takiej
perspektywy można mówić Bogu: jak dobrze, że posłałeś na moją ścieżkę
złych ludzi! Bóg obdarza nas największymi łaskami właśnie wtedy, gdy
życie wydaje się najmniej łaskawe.
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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Promocja na dzień sądu
Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze, że Bóg nas pokochał, gdyśmy
byli jeszcze Jego nieprzyjaciółmi. Bóg potrafi tak kochać wroga, aż ten
stanie się przyjacielem! Jestem tego głęboko świadomy, że On mnie kochał
jeszcze wtedy, gdy Go lekceważyłem, oskarżałem za swoje cierpienia,
ignorowałem, a nawet nienawidziłem. Im bardziej Go raniłem, tym
bardziej On leczył mnie swoim przebaczeniem. Przemógł mnie i zgodziłem
się w końcu na to, by mnie mógł kochać i bym sam odważył się kochać.
Wcale nie jest łatwo podjąć decyzję o tym, by od pewnego dnia zacząć
kochać innych. Żeby nienawidzić, nie trzeba podejmować żadnych decyzji,
wystarczy przestać myśleć. Bóg wybaczył mi tak wiele grzechów i to nawet
te grzechy, za które nie miałem odwagi prosić o przebaczenie! Nie
potrafiłem Go niczym zniechęcić do siebie. Byłem nawet zły na to, że On
nie chciał być zły na mnie, ale i to nie pomogło!
Jaki więc mam być wobec innych? Jaki mam być wobec tych,
którzy dla mnie są tacy, jakim ja byłem przez tyle lat dla Niego? Czynić
dobro wobec tych, którzy są złośliwi, dobrze życzyć tym, którzy źle mi
życzą, błagać za tych, którzy mnie przeklinają. Pogodzić się z tym, że ktoś
będzie mnie oszukiwał, nie domagać się sprawiedliwości wobec tych,
którzy będą niesprawiedliwi. Obserwując z takiej perspektywy przyszłość,
doznaję utraty tchu, jakbym stał nad bezdenną przepaścią. Kiedy się już
tam rzucę, nie będę mógł się cofnąć. Spadać ciągle w coraz głębszą miłość
przebaczającą wydaje się zatratą siebie. Czy wyobrażasz sobie siebie
samego nad taką krawędzią decyzji, by od tego dnia już tylko przebaczać?
Skoro i tak świat jest pełen niesprawiedliwości, możesz uczynić z tego, co
przeżywasz jako skrzywdzenie, najwspanialszą okazję, by stać się takim
jak Bóg – miłosiernym!
/dokończenie na ostatniej stronie/
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25.02. – Poniedziałek
† Siostry Salwatorianki: s. Czesława(f), s. Rafaella, s. Emeria
† Wiktor Świrtbutowicz 2 rocznica śmierci, Bogdan i zmarli rodzice: Romuald
i Helena
† Bogumiła(f) Samcewicz 30 rocznica śmierci, rodzice: Krystyna i Janusz
Archutowscy
† Franciszek Sitnicki 34 rocznica śmierci 34 rocznica śmierci i zmarli z rodziny
26.02. – Wtorek
† Maria Rozmysłowicz 30 dzień po pogrzebie
† Jakub Krawczyk
† Józef Sawicki – intencja od córki z rodziną
27.02. – Środa
† Alicja Klich w rocznicę śmierci
† Adam Dubik 6 rocznica śmierci
† Jadwiga Euskirchen 2 rocznica śmierci
† Zdzisław Warmiński w rocznicę śmierci
W intencji czcicieli MBNP
28.02. – Czwartek
† Marek Barejko
† Maria, Roman, Jan
01.03. Piątek – I piątek miesiąca
† Mieczysław Rudlicki w rocznicę śmierci
Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych
† Zygmunt Przewoski 7 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron
† Genowefa Kominek 30 dzień po pogrzebie
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(1)
02.03. – Sobota – I Sobota miesiąca
† Stanisława(f) Wiśniewska 30 dzień po pogrzebie
Nabożeństwo NS NMP
† Jerzy Kanenberg 30 rocznica śmierci
† Ryszard Rydel 6 rocznica śmierci
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(2)
03.03 – VIII Niedziela Zwykła
W intencji parafian
† Jan, Roman, Maria Gryń, Klemens, Wanda Talarscy
† Henryk Szpociński 18 rocznica śmierci i zmarli rodzice
† Krystyna Nowacka 10 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron
† Zbigniew Majewski 2 rocznica śmierci
† Helena, Maria, Anna, Zofia, Stefania
† Katarzyna i Jan Grycko, Grzegorz Jaremko, Piotr Dorosz
† Wiesława(f) 2 rocznica śmierci i Kazimierz Ciesielscy
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(3)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Ofiary składane dziś do puszek po każdej Mszy św.
przeznaczamy na nasz parafialny Caritas, który niesie
pomoc ubogim rodzinom naszej parafii. Za złożone ofiary
serdecznie dziękujemy.
2. W najbliższy pierwszy piątek miesiąca będzie możliwość
skorzystania z sakramentu pokuty od godz. 17.30.
Podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 będziemy
przepraszali za wszystkie grzechy wobec Najświętszego
Serca Pana Jezusa. W tym dniu także kapłani: ks.
Krzysztof, ks. Krystian, ks. Marek, ks. Piotr odwiedzą
swoich chorych z Komunią św. od godz. 8.30.
3. W piątek 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Niech tego dnia towarzyszy nam
pamięć i modlitwa za bohaterów naszej Ojczyzny.
Zapraszamy na uroczystą Mszę św. w ich intencji o godz.
12.00 do naszej katedry.
4. Czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej zapraszamy w
sobotę na Mszę Świętą o godz. 9.00.
5. Za tydzień w niedzielę o godz. 17.30 do kaplicy bł. Doroty
zapraszamy na spotkanie wspólnotę Żywego Różańca na
wymianę tajemnic.
6. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do
składania swoich intencji.
7. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz
Małego Gościa, który adresowany jest do dzieci.
W tym tygodniu odeszli do wieczności:
† Barbara Ungrowska, l. 53;
† Ludwika(f) Głuszak, l. 68;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

