W tym kontekście bardzo
zrozumiałe stają się tutaj słowa
Jezusa wypowiedziane do św.
Faustyny
Kowalskiej:
„Najboleśniej ranią mnie grzechy
nieufności” (Dz. 1076). Brak
ufności nie pozwala na działanie
Boga w duszy i w konsekwencji
pozostawia człowieka samemu
sobie. Jezus przebywając przed
Świętem Paschy w Betanii, zobaczył drzewo figowe okryte bogatą zielenią.
Podszedł do niego, spodziewając się, że wśród liści znajdzie również owoce.
Jezus doznał jednak rozczarowania, gdyż na drzewie nie było ani jednego
owocu. Podobnego zawodu doznawał Jezus ze strony tych, którzy uważali
siebie za pobożnych, ale nie przynosili oczekiwanego owocu. Większość
mieszkańców Galilei już o Nim słyszała, niewielu uwierzyło w Niego. Czy
Jezus ma jeszcze czekać na ich wiarę? Wielki Post jest czasem danym przez
Boga do nawrócenia dla każdego z nas. Wszyscy jesteśmy skażeni
grzechem, egoizmem, lubimy skupiać się na sobie i myśleć wyłącznie o
sobie. Nawrócenie wskazuje na konieczność nieustannej gotowości do
przemiany życia i zgody na to, by zostać zwyciężonym i porwanym przez
Tego, który „jest łaskawy, pełen miłosierdzia”.
BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
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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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Czas nawrócenia
W książce pod tytułem „Nawrócenie” (2002) znajdujemy opis drogi,
którą włoski pisarz Vittorio Messori. dotarł do katolicyzmu. Messori urodził
się w Modenie w 1941 r. Został co prawda ochrzczony, ale jego rodzina nie
praktykowała wiary i nie otrzymał w niej żadnego wychowania religijnego.
Niewierząca rodzina i szkoła uczyniły z niego antyklerykała i racjonalistę.
Momentem przełomowym okazało się dla niego lato 1964 r. Łaska Boża
sprawiła, że 23-letni Vittorio, inteligentny i dobrze zapowiadający się
student i pracownik centrali telefonicznej na nocnej zmianie, mieszkający
w antyklerykalnym Turynie, studiujący u laickich profesorów, wziął do ręki
Ewangelię i przeżył – niewytłumaczalne w sposób racjonalny –
doświadczenie nawrócenia. Spotkał Jezusa Chrystusa i otrzymał dar
pewności, że ten Człowiek prawdziwie był Synem Bożym. Później Ewangelii
poświęcił całe swoje późniejsze życie. Stał się jednym z najpopularniejszych
pisarzy katolickich o międzynarodowej sławie. Jest autorem wywiadu-rzeki
z Janem Pawłem II pt. „Przekroczyć próg nadziei” oraz z kard. Josephem
Ratzingerem – „Raport o stanie wiary”. Messori był świadomy tego, że życie
„albo się przeżywa, albo się je pisze”. Dlatego zawsze poszukiwał
odosobnionego miejsca, w którym mógłby zastanawiać się, jak przekonać
ludzi, że nadzieja istnieje, że jest ona uzasadniona, że „chrześcijanin to nie
kretyn”.
Patrząc na przykład Vittorio Messoriego widzimy, że Bóg daje
człowiekowi czas. Nawrócenie stanowi zmianę kierunku życia opartego o
wzór świata do wzoru, który pokazuje życie Jezusa. Czasem ta zmiana
dokonuje się natychmiast po poznaniu Jezusa. Niekiedy proces nawrócenia
trwa rok lub więcej, aż człowiek pokona w sobie opór przed panowaniem
Boga w życiu. Przeszkodą może być lekceważenie własnych grzechów i
słabości, porównywanie siebie z innymi czy przekonanie o tym, że wszelkie
zmiany są niemożliwe. Pomocą jest ufne przyjęcie Boga do swojego życia i
swojego serca, zdanie się na Jego pomoc. /dokończenie na ostatniej stronie/
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25.03. – Poniedziałek – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(25)
† Hildegarda Jaroni 23 rocznica śmierci, Antoni, Stefania i Lidia
† Czesława(f) Grajewska 1 rocznica śmierci
W intencji podejmujących duchową adopcję dziecka poczętego
26.03. – Wtorek
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(26)
† Roman Matuszewski 7 rocznica śmierci
† Franciszek Morus 20 rocznica śmierci, Eleonora, rodzice obojga stron, Maria i
Jerzy
† Marianna i Antoni Sądej
† Józef Drozdowski 10 ocznica śmierci, Marianna i Stanisław Żaglewscy
27.03. – Środa
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(27)
† Wiktoria Syryjczyk 10 rocznica śmierci i zmarli z rodziny
† Bogusława(f) Radomska 3 rocznica śmierci, Zbigniew Radomski 31 rocznica
śmierci i dziadkowie i z obojga stron
W intencji czcicieli MBNP
28.03. – Czwartek
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O Boże błogosławieństwo i udane zasiewy oraz plony dla rolników oraz o Boże
błogosławieństwo, potrzebne łaski i pomyślny przebieg kampanii dla
Warmińskich Zakładów Przemysłu Owocowo – Warzywnego w Kwidzynie
† Tomasz Kowalewski w rocznicę urodzin
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(28)
29.03. Piątek
† Irena, Agnieszka, Anna, Danuta, Józef Skierscy oraz Marianna Hinz
† Bogumiła(f) i Edward Wypych dziadkowie i rodzeństwo
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(29)
30.03. – Sobota
† Hieronima(f) i Henry Osojca o życie wieczne i zmarli z rodziny
† Rodzice: Paulina i Feliks, maż Bolesław, brat Wincenty oraz zmarli z rodziny
† Czesława(f) Grajewska – Msza św. gregoriańska(30)
31.03 – IV Niedziela Wielkiego Postu
† Tomasz i Maciej Woźniccy i zmarli z rodziny
W intencji parafian
† Katarzyna, Michalina, Lucjan Stonchor, Tekla i Franciszek Duda
† Jan Koban 4 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Alicji z okazji 60-tych
urodzin – intencja od córki z rodziną
† Halina Zienkiewicz 24 rocznica, Paweł Zienkiewicz 4 rocznica śmierci
† Genowefa, Antoni, Bogumiła(f) Dziadko, Danuta Krośko
† Zofia Szat w rocznicę śmierci
† Helena Gimza
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Trwamy w okresie Wielkiego Postu. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego
czasu w duchu pokuty oraz do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych:
droga krzyżowa dla dzieci w piątek o godz. 16.30, a dla dorosłych o godz. 17.30,
natomiast Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.30.
W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z
obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia
i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do
obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła
modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 18.00.
Także jutro na godz. 19.00 do domu parafialnego zapraszamy na spotkanie szkoły
biblijnej.
Od poniedziałku 11 marca do 9 kwietnia 2019 r. w siedzibie Caritasu przy ul.
Targowej 7, w każdy poniedziałek i wtorek od godz. 10.00 do godz. 12.00 będą
trwały zapisy na paczki świąteczne dla potrzebujących wsparcia
parafian.
Za tydzień ofiary składane do puszek po każdej Mszy św. zostaną przeznaczone za
wsparcie naszego parafialnego Caritas, który niesie pomoc najuboższym
mieszkańcom naszej parafii.
Także za tydzień po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszamy rodziców dzieci
przygotowujących się do I Komunii Św. na spotkanie. Prosimy o zakupienie
dzieciom książeczek do nabożeństwa, które zostaną poświęcone 07 kwietnia na
Mszy św. o godz. 11.00.
Przy wyjściu z kościoła, po każdej Mszy św., będzie możemy składać ofiary na
kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać za okazaną pomoc.
W naszej parafii 31 marca br. o godz. 16.00 rozpoczną się nauki przedślubne.
Zapraszamy na nie wszystkich, którzy w najbliższym czasie zamierzają wstąpić w
sakramentalny związek małżeński. Wszelkie potrzebne informacje można
uzyskać w zakrystii lub u ks. Przemysława.
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 ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:
† Stanisław Szwed, l. 100
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

