Kochani Parafianie!!!
Życzmy Wam Wszystkim i Każdemu
z osobna: dotknięcia chwały
Zmartwychwstałego Chrystusa,
udziału w Jego radości i pokoju,
przyszłego przebywania z Nim.
Na ten czas świąteczny życzmy
spokoju
i odpoczynku od codziennych
problemów,
odpoczynku od pracy, życzmy ciepła
rodzinnego i dobrego przeżycia
duchowego Świąt Wielkanocnych.
Mocnej Wiary,
nieustającej Nadziei, prawdziwej
Radości,
płynących ze Zmartwychwstania
Jezusa.
Księża pracujący w parafii
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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We wnętrzu grobu

Ani puste skorupy jajka po wykluciu się pisklęcia, ani puste więzienie po
ogłoszeniu amnestii nie wzbudzają takich nadziei jak ujrzenie pustego grobu. Zobaczyć
pusty grób, to przekonać się o bezradności śmierci wobec życia, jakie w sobie nosił Jezus.
To życie w najradykalniejszym znaczeniu tego słowa. Życie wieczne, które udziela życia, a
nawet wzbudza oryginalne życie z zepsucia śmierci. Jan pisze w swoim liście o
współuczestnictwie w życiu wiecznym, jakie objawiło się w Jezusie.
Pisze z taką wiarą, na jaką może zdobyć się tylko ktoś przekonany nie tylko intelektualnie,
ale doświadczający pełnią swego jestestwa potęgi życia udzielającego się ludzkości wprost
z wnętrza Syna Bożego. Bóg przede wszystkim jest ŻYCIEM, a dopiero potem miłością,
miłosierdziem czy mądrością. A tymczasem, paradoksalnie, oczywistość tego życia
wiecznego można ujrzeć jedynie wtedy, gdy równie przenikliwie jak ci dwaj uczniowie
spojrzymy w głąb śmierci, w jej pustkę podobną do pustego grobu. Przyglądając się
śmierci, ujrzymy życie wieczne poza nią.
O czym przekonuje cię śmierć? Cokolwiek osiągniesz, na pewno to stracisz.
Pewnego dnia twoje życie doczesne stanie się tylko historią. Czym jest twoja historia –
tylko przemijaniem czy aż stawaniem się? Pewnej godziny wydasz ostatni grosz, pewnej
minuty ktoś obok ciebie umrze, nawet jeśli kochałeś tę osobę ponad własne życie. W
pewnej chwili sam upadniesz na podłogę lub chodnik i poczujesz zimny beton na policzku.
Może będzie to ostatnie twoje wrażenie? Zamkniesz oczy i nawet nie wiesz, czy za
powiekami cokolwiek jeszcze zobaczysz. Nie myślimy o godzinie śmierci, bo obawiamy się,
że poza nią już nic nie ma. Apostołowie dobrze przyjrzeli się śmierci, weszli do wnętrza
grobu i zobaczyli to, co można zobaczyć za zamkniętymi powiekami.
Życie Jezusa jest silniejsze. Przez wiele lat możesz podtrzymywać swoje życie w
świetnym zdrowiu, ale i tak dopadnie cię nowotwór albo cukrzyca. Śmierć, jej
nieuniknioność, jest jednak wyśmienitym pedagogiem. Jej pusty bezsens przymusza do
wpatrzenia się poza nią, w horyzont wieczności. W Polsce 53 proc. ludzi nie przyjmuje
faktu własnej śmierci, a jedynie 35 proc. jest jej świadomych. Wolimy o niej nie myśleć i
dlatego rozmijamy się z nadzieją wiecznego życia. Po co o wszystko się staramy, skoro i tak
umrzemy?
Ponieważ wszystko, co przynosi to życie, jest brzemienne w możliwość uwiecznienia
naszego istnienia. Wszystko też może ukąsić człowieka jadem grzechu, śmiertelnie, na
wiele lat przed śmiercią. Dlatego, gdy w spowiedzi wyciskam z siebie wyznanie moich win,
niczym ktoś ukąszony przez węża wysysa jad z zarażonej rany, doświadczam powrotu życia
wiecznego. Nie grób mnie przeraża, bo poza nim widzę życie w Bogu, ale grzech, bo może
mnie pozbawić współuczestnictwa właśnie w tym wiecznym życiu Boga.
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22.04. – Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
† Zofia Szat i zmarli dziadkowie: Helena i Bartłomiej Kowalscy
† Edmund Kopiciński 2 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marii i Andrzeja Osowskich w 35-tą
rocznicę ślubu
† Stanisław Szwed, rodzice: Grzegorz i Anna oraz teściowie: Jan i Helena
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Janusza z okazji 50-lecia urodzin i dla
całej rodziny
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Heleny
23.04. – Wtorek – Uroczystość św. Wojciecha BM
† ks. Wojciech Kruk z okazji imienin
† Krystyna i Kazimierz Szrajber
† Stanisław 21 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron, siostra Eryka
† Barbara Siedlecka 15 rocznica śmierci, Maria Mieloszyk 1 rocznica śmierci, Jerzy Janca, Jerzy
Pawłowski – w dniu imienin
† ks. Wojciech Kruk z okazji imienin
24.04. – Środa w oktawie Wielkanocy
† Kazimierz Kaleta – intencja od żony
† Norbert Poteracki, zmarli z rodziny Sowa i z rodziny Lenartowicz
† Stanisław Szwed 30 dzień po pogrzebie
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny i Marcina oraz ich dzieci
W intencji czcicieli MBNP
25.04. – Czwartek w oktawie Wielkanocy
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary i Jacka z okazji 35-tej rocznicy
ślubu
† ks. Jarosław Żuchowski – w dniu imienin
† ks. Jarosław Żuchowski – z okazji imienin
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla ks. Marka z okazji imienin
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary dla ks. Marka z okazji imienin
26.04. Piątek w oktawie Wielkanocy
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Mariusza i Lucyny w 3 miesiące po
ślubie
† Katarzyna i Jerzy Janda
† Ryszard Sadecki 21 rocznica śmierci, rodzice z obojga stron: Serafinów i Sadeckich,
rodzeństwo z obojga stron: Zofia, Stanisław, Franciszek, Andrzej, Zdzisława(f), Irena,
Henryka(f), Aleksandra(f), szwagrowie: Henryk, Janusz, Kazimierz i Jan
† Stanisława(f), Kazimierz, Władysław, Mieczysław Krupińscy i zmarli z rodziny Pawłowskich
27.04. – Sobota w oktawie Wielkanocy
† Wiesław Olszewski 30 dzień po pogrzebie
† Teofil i Edmund Kopycińscy
† Stefan Malinowski 13 rocznica śmierci, zmarli rodzice: Ewa i Stanisław
† Helena Nowacka – z okazji urodzin
† Wanda Skomska – Starek 20 rocznica śmierci i zmarli z obojga stron
28.04. – Niedziela Miłosierdzia Bożego
W intencji parafian
† Józef Tomczyk 16 rocznica śmierci – intencja od córki
† Zofia, Teofil, Barbara Kopycińscy, Zofia Bogacka, Stanisław i Krystyna Łompieś
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Katarzyny i Marka w 27 rocznicę
ślubu oraz o Bożą opiekę dla ich dzieci
O Boże Miłosierdzie dla Michała i Marcina i ich rodzin
O Boże błogosławieństwo i Miłosierdzie Boże dla dzieci: Anny, Ewy, Michała i Katarzyny oraz
ich rodzin
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary i Wincentego Wielgosz z okazji
45-tej rocznicy ślubu
† Marian 3 rocznica śmierci, Józef, Marcin, rodzice z rodziny: Słowińskich i Januszkiewiczów
† Rodzice: Stanisław i Kazimiera Goluch

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się i zaangażowali w
przygotowanie procesji rezurekcyjnej, Drogi Krzyżowej, wystrój katedry.
Dziękujemy szafarzom, lektorom, ministrantom, naszemu chórowi, a
także składamy podziękowanie za ofiary na kwiaty i dekoracje.
Dziękujemy w sposób szczególny panu Wiktorowi Sikora, s. Walerii,
Pszczelarzom za ufundowanie paschału, a także firmie Mop-Serwis za
ofiarowanie środków czystości do naszej katedry.
2. Również serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary dla
najuboższych z naszej parafii, a także Paniom z naszej parafialnej Caritas,
które przygotowały i wydawały paczki na święta.
3. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w porządku niedzielnym.
4. W najbliższy czwartek ks. Marek będzie obchodził swoje imieniny.
Prosimy o modlitwę w jego intencji oraz zapraszamy na Mszę w intencji
solenizanta, która będzie sprawowana w czwartek o godz. 18.00.
5. W czasie Oktawy Wielkanocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.
6. Za tydzień II Niedziela po Wielkanocy [Miłosierdzia]. Przy drzwiach
kościoła odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby Caritasu.
7. W każdą środę zapraszamy na nowennę i na Mszę św. we wszystkich
intencjach czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zachęcamy do
składania intencji zarówno dziękczynnych, jak i błagalnych.
8. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich intencji.
9. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego Gościa,
który adresowany jest do dzieci.
____________________________________________
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† Teresa Leoniak, l. 81;
† Janina Żakowska, l. 83;
† Leszek Pokora, l. 87;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

