Nie może być takiej
sytuacji, że uznajemy się za ludzi
wierzących, a jesteśmy za tym, co
nie jest zgodne z Ewangelią. Ważna
jest więc wierność w sprawach
drobnych, jak codzienna modlitwa
w
rodzinie,
regularne
uczestniczenie we niedzielnej
Eucharystii,
z
szacunkiem
uczyniony znak krzyża. Wiara
prowadzi nas do uczciwości w
wykonywaniu pracy, sumiennej
nauki w szkole, przestrzegania w codziennym życiu przykazań Bożych i
kościelnych. Wiara wskazuje, by podejmować starania o dobro własnej rodziny,
godne traktowanie współmałżonka, zaangażowanie w trud wychowania dzieci i
młodzieży, dobre traktowanie członków rodziny i pracę nad swoimi wadami.
Wiara motywuje nas do tego, by nie pozostawać obojętnym wobec zła, które dzieje
się wokół nas. Mamy również rozwijać swoją wrażliwość, by nie przechodzić
obojętnie wobec cierpienia i niesprawiedliwości, które dotykają innych ludzi.
Nasza codzienność daje nam okazję do świadectwa wiary w Zmartwychwstałego
Pana. W ten sposób – jak zauważa papież Franciszek – stajemy się „żywymi
pisarzami Ewangelii”.
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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Chodzić w Światłości
W książce pt. „Chodź, bądź moim światłem” (Znak 2015) znajduje się zbiór
listów Matki Teresy z Kalkuty, opracowany przez jej wieloletniego spowiednika.
Publikacja odsłania nieznane dotąd duchowe oblicze Misjonarki Miłości. Przez 50
lat pogrążona była ona w „wewnętrznych ciemnościach” i toczyła długą, samotną
walkę o wierność Chrystusowi. Jakże ten obraz jest inny od tego, który znaliśmy
dotąd z tysięcy zdjęć, filmów i książek, a który przedstawiał skromną kobietę,
niosącą pomoc najuboższym i zapomnianym, uśmiechniętą, z przekonaniem
mówiącą o Bogu. To doświadczenie „nocy ciemnej” w wierze Matki Teresy pomaga
nam lepiej zrozumieć uczniów, których przedstawia dzisiejsza Ewangelia.
Pokazuje, jak odkrywać obecność Zmartwychwstałego, który wzywa Piotra do
pójścia za Nim drogą cierpienia.
Wierzyć to pójść za Zmartwychwstałym, to dać się „opasać i poprowadzić”.
Jezus przecież jest pośród wierzących, choć nie zawsze możemy „odczuwać” Jego
obecność. Nie bez znaczenia jest to, że uczniowie spotykają Jezusa będącego w
drodze. Droga symbolizuje tu przede wszystkim trud wzrastania w wierze.
Człowiek otrzymuje od Boga dar wiary, ale ma za zadanie go rozwijać. Nawet
wtedy, gdy wydaje mu się, że po ludzku wszystko stracone, a przed oczyma
rozciąga się bezkresna ciemność. Bo wiara to światło, które swoimi promieniami
oświeca i rozgrzewa nasze serca, napełniając je ufnością w moc Boga. Droga wiary
Matki Teresy, spotkanie Jezusa nad Morzem Tyberiadzkim z uczniami, to
doświadczenia bliskie wielu z nas. Prowadzi ono do spotkania z Chrystusem
żyjącym, który przychodzi w słowie i karmi nas swoim Ciałem. Pokazuje,
jednocześnie, że nie możemy przyjmować wiary powierzchownie, jak zwykłej
plotki. Przyjąć wiarę to zaprosić do swojego życia Jezusa i wyznać: „Panie, Ty wiesz
że Cię kocham”.
Bóg wzywa nad do tego, żebyśmy bardziej słuchali Jego niż ludzi. W ten
sposób nasze życie stanie się inne, zmieni swoją perspektywę. Nie chodzi przecież
o to, by poświęcać Bogu trochę czasu w niedzielę, codziennie rano i wieczorem.
Wiara powinna przemieniać całe nasze życie, wpływać na nasze myślenie, nasze
życiowe wybory.
/ dokończenie na ostatniej stronie/
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06.05. – Poniedziałek – święto śś. Filipa i Jakuba, Ap.
† Kazimierz Kaleta – intencja od Wandy Komorowskiej z Jastrzębia
† Marta Jaśtak – w dniu urodzin
† Regina Rządkowska – Szołkiewicz 30 dzień po pogrzebie
† Katarzyna i Jan Grycko, Grzegorz Jaremko, Piotr Dorosz
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(6)
07.05. – Wtorek – NMP, Matki Łaski Bożej
† Kazimierz Kaleta – intencja od rodziny Król z Krakowa
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny Zielińskiej z okazji 85–lecia urodzin
oraz dla Wojciecha z okazji 60-tych urodzin i dla Macieja Zielińskiego z okazji 18-tych urodzin
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Stanisławy Kossak w rocznicę urodzin i imienin
– intencja od siostrzenicy
† Weronika Maszewska 1 rocznica śmierci, Kazimierz Maszewski 38 rocznica śmierci i zmarli z rodziny
Maszewskich i Gularowskich
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(7)
08.05. – Środa – Uroczystość św. Stanisława, BM
† Czesław Król 30 dzień po pogrzebie
† Zmarli Rodzice: Stanisław(f) i Stanisław Kołodziejczyk oraz Teresa i Wiesław Kołodziejczyk
† Stanisław i Helena Czeszejko – Sochaccy, Stanisław i Stanisława(f) Flis, Marek i Kazimierz Flis,
Eugeniusz Rożniewski
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(8)
W intencji czcicieli MBNP
09.05. – Czwartek
† Jan Rentflejsz – intencja od Ewy i Krzysztofa Gluc
† Renata Włodarczyk 7 rocznica śmierci
† córka Grażyna Preibisz w rocznicę urodzin oraz zmarli rodzice i rodzeństwo z rodzin: Hermanowicz i
Hermaszewskich
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(9)
10.05. Piątek
† rodzice: Bogusława(f) i Stanisław
† Helena 4 rocznica śmierci, Kazimierz 29 rocznica śmierci, zmarli z rodziny Świderskich i
Jakubowskich
† Janina Trepkowska 1 rocznica śmierci, Józef Trepkowski
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(10)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny z okazji 94 – tej rocznicy urodzin
11.05. – Sobota
W intencji parafian
† Renata Nowak 3 rocznica śmierci
† Marta i Piotr Szramka, Małgorzata Szramka 3 rocznica śmierci, Anna Handziuk 2 rocznica śmierci
†Wiktoria Sarnecka – rocznica śmierci, Władysław Sarnecki
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(11)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Janiny Romanowskiej z okazji 80– tej rocznicy
urodzin- intencja od syna z żoną i wnukami
12.05. – IV Niedziela Wielkanocna
Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za przeżyte lata z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i
potrzebne łaski dla Janiny Wiśniewskiej z okazji 90– tej rocznicy urodzin
† Teodor Siebner
Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za przeżyte lata z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i
potrzebne łaski dla Krystyny Obara z okazji 80– tej rocznicy urodzin
† Jan Gajko 5 rocznica śmierci, Tadeusz Gajko 3 rocznica śmierci
† Rodzice: Zofia i Stanisław, mąż Stanisław
† Aniela, Krystyna, Stanisław Orszewscy
† Maria Bała 1 rocznica śmierci, Tadeusz Bała
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., zdrowie oraz uświęcenie miłości małżeńskiej dla Luizy i
Krzysztofa oraz o dary Ducha Św. dla ich dzieci
† Stanisława(f) Głowala – Msza św. gregoriańska(12)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś na godz. 17.00 do kaplicy bł. Doroty zapraszamy na spotkanie wspólnotę
Żywego Różańca na wymianę tajemnic.
2. Przez cały miesiąc zapraszamy na nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii
loretańskiej o godz. 17.30. Po nabożeństwie Msza Święta. Zachęcamy do śpiewu
litanii także przy kapliczkach na terenie parafii i w domach.
3. Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wszystkich
maturzystów, ich rodziców i nauczycieli zachęcamy do modlitwy o dary Ducha
Świętego podczas Mszy Świętej w poniedziałek o godz. 18.00.
4. W najbliższy wtorek na godz. 19.00 do katedry zapraszamy na spotkanie rok I i II
przygotowujący się do przyjęcia sakramentu bierzmowania - obecność
obowiązkowa!
5. W środę przypada uroczystość św. Stanisława, patrona Polski. Msze Święte będą
sprawowane w naszym kościele o godz. 7.00 i 18.00.
6. W przyszłą, czwartą niedzielę Wielkanocy, zwaną niedzielą Dobrego Pasterza,
pragniemy modlić się w intencji o nowe powołania kapłańskie i do życia
konsekrowanego.
7. Ofiary zebrane na tace w przyszła niedziele przeznaczmy na fundusz remontowy.
8. 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.
9. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego Gościa, który
adresowany jest do dzieci.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•
•

6 V – św. Filip i św. Jakub, Apostołowie,
8 V – św. Stanisław (1030-1079), biskup krakowski, męczennik, główny
patron Polski, przez św. Jana Pawła II nazwany „patronem
chrześcijańskiego ładu moralnego”.
____________________________________________
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† Wanda Talarska, l. 103;
† Henryka(f) Szczepańska, l. 65;
† Tadeusz Pieniążek, l. 74;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

