Chrystus prowadzi wierzącego od
najniższych krańców jego cielesności i
doczesności, stopniowo, do przemiany, aż
do chwili, w której „ujrzymy Go takim,
jakim jest, i będziemy do Niego podobni”.
Przykładem drabiny rajskiej na ziemi jest
Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa.
Żyjący w II wieku po Chr. św. Ireneusz
opisywał Kościół jako drabinę pozwalającą
wznieść się każdemu wierzącemu do Boga.
Drabina ta wytycza drogę zbawienia w
wymiarze
jednostkowym,
w
relacji
chrześcijanin – Bóg, jak i w wymiarze
eklezjalnym – to Kościół pielgrzymujący.
Zatem na rajskiej drabinie znajduje się
cały Kościół, który zdąża do swego
spełnienia, do pełni życie w Bogu. Ten
Kościół przypomina nam nieustannie, że
mamy odkrywać niebo w naszym sercu. Często jest to niemożliwe, ponieważ
zasłania je obłok doczesności, obłok ludzkich wad, nałogów, niedoskonałości,
czasem grzechu. Niech Chrystus, który jest obecny na ołtarzu jako
„Sakrament miłości”, pomoże nam odkryć prawdziwe szczęście w wiernym
kroczeniu Jego śladami na drodze realizacji naszego życiowego powołania.
Autor: ks. Leszek Smoliński
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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
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tel. kom. 509 – 470 - 030
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Zdobywać niebo
Wśród najbardziej reprezentatywnych dla sztuki bizantyńskiej ikon
pokazanych na wystawie „Bizancjum”, zorganizowanej na przełomie
2008/2009 roku w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Londynie,
znalazła się ikona „Drabina do nieba” (tempera na desce, 41x29 cm). Pochodzi
ona ze słynnego klasztoru św. Katarzyny na Synaju i jest datowana na XII w.
Bez wątpienia inspiracją do powstania ikony był traktat św. Jana Klimaka
pod tym samym tytułem. Ikona znakomicie ilustruje dynamikę życia
duchowego stanowiąc metaforę drogi wiary chrześcijanina wznoszącej go ku
Bogu: mnisi podążają do raju po trzydziestu szczeblach drabiny łączącej
niebo z ziemią. Tych trzydzieści stopni wieńczą trzy cnoty boskie: wiara,
nadzieja i miłość. Są one dostępne jednak nie tylko dla herosów wiary, ale dla
każdego chrześcijanina prowadzącego życie sprawiedliwe.
W dzisiejszą uroczystość przychodzimy do Jezusa, który wskazuje na
to, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Sam pomaga nam określić naszą
tożsamość, wskazuje kierunek naszego życia, kiedy „wśród radości wstępuje
do nieba”. Idzie do domu Ojca, w którym jest wiele mieszkań. Idzie po to,
ażeby przygotować nam miejsce. Jezus nie pozostawia nas jednak sierotami,
daje nam obietnicę Ducha Świętego. Ducha Prawdy, Ducha Pocieszyciel,
który będzie nas umacniał, oświecał, pomagał lepiej i pełniej zrozumieć
tajemnicę Chrystusa.
Wraz z Wniebowstąpieniem Chrystusa rozpoczyna się czas Ducha
Świętego, czas Kościoła, który pomaga nam odkrywać naszą chrześcijańską
tożsamość, nasze ostateczne powołanie. Każdy chrześcijanin podążający
drogą życia, siłą wiary i mocą sakramentów zmierza do poznania Boga i
wspina się do bram nieba. W czasie tej drogi jest nieustannie narażany na
niebezpieczeństwa – musi toczyć walkę duchową z pokusami, które
odwodzącymi go od podstawowego celu życia ziemskiego, czyli zbawienia.
Jednak nie wszyscy wychodzą z tych zmagań obronną ręką. Stąd potrzebne
jest nieustanne trwanie w łączności z Jezusem, który jest „drabiną” do nieba,
w takim samym znaczeniu jak jest drogą do nieba, prawdą i życiem. Ta droga
prowadzi w górę, gdzie Jezus zasiada po prawicy Ojca.
/ dokończenie na ostatniej stronie/
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03.06. - Poniedziałek – św. Karol Lwanga i towarzysze, wspomnienie
† Michalina Kisłowska 30 dzień po pogrzebie
Msza św. dziękczynna dla wnuków: Michała, Gabrysi, Józefa, Wiktorii, Cecylii
† Stanisław Szwed
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej – Matki Kapłanów, dary Ducha Świętego i
Boże prowadzenie na drodze kapłańskiej posługi dla ks. Tomasza Różackiego – intencja
od cioci Emilii Musielewicz
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(3)
04.06. – Wtorek
† Henryka(f) Szczepańska 30 dzień po pogrzebie
† Teofila(f) Stawiarz 18 rocznica śmierci, Stefan Stawiarz, Stefania Zielińska, Edmund
Sawicki
† Roman Piwiński, Alicja Jaśniewicz
† Stanisław i Stanisława(f) Mówińscy
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(4)
05.06. – Środa – św.Bonifacego, wspomnienie
† Tadeusz Pieniążek 30 dzień po pogrzebie
O Boże błogosławieństwo i dar małżeństwa dla Anety i syna Rafała
† Marta Rawalska, Krystyna i Piotr
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(5)
W intencji czcicieli MBNP
06.06. – Czwartek
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† Weronika Maćkiewicz, Jan, Barbara Szpocińska i zmarli z rodziny
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(6)
W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii
07.06. Piątek
† Krystyna Pyrz 30 dzień po pogrzebie
† Anna Glińska 1 rocznica śmierci
† Anna Glińska 1 rocznica śmierci
† Jadwiga, Alojzy, Stanisława(f) Zakrzewscy
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(7)
08.06. – Sobota – św. Jadwigi, Królowej, wspomnienie
† Henryk Szkwarkowski 30 dzień po pogrzebie
Msza św. z okazji zjazdu Absolwentów ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie
Msza św. ślubna: Aleksandra Gawrysiak – Jakub Herkt
Msza św. ślubna: Katarzyna Strojna – Grzegorz Filipek
† Eugeniusz Szyszko 5 rocznica śmierci, Mirosław Szyszko 3 rocznica śmierci i zmarli z
rodziny Szyszków
† Anna Czubała z.d. Wendt 4 rocznica śmierci
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(8)
09.06. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(9)
† Wacław- mąż 1 rocznica śmierci, zmarli rodzice z obojga stron, Janina, Stanisław,
Helena i Piotr
† Antonina Radkiewicz 20 rocznica śmierci i zmarli z rodziny
† Helena i Antoni Surowiec oraz rodzice z obojga stron
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty i Marcina z okazji 10tej rocznicy ślubu
† Kazimierz Bugaj 1 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Szymkowiak
† Eugeniusz i Genowefa i zmarłe rodzeństwo: Jerzy, Bogusław i Mira(f) Stankiewicz
† Adam Kozłowski 10 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, wszelkie łaski dla Dominiki Bogdańskiej
w dorosłym życiu
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Aleksandry i Radosława
Baprawskich z okazji 1 rocznicy ślubu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Z okazji dnia dziecka parafialny Caritas dziś, po Mszy św. o godz. 11.00
zaprasza wszystkie dzieci na poczęstunek i różnego rodzaju fanty.
2. Także dziś zapraszamy o godz. 17.00 do kaplicy bł. Doroty wspólnotę Żywego
Różańca na wymianę tajemnic.
3. Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do odmawiania litanii w domach i przy
kapliczkach naszej parafii.
4. Trwamy w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. Nowenna przygotowująca
nas do tej uroczystości odprawiana jest codziennie na zakończenie litanii ku
czci NSPJ.
5. W najbliższy poniedziałek o godz. 19.00 do domu parafialnego zapraszamy na
spotkanie szkoły biblijnej.
6. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Zachęcamy do
czwartkowej modlitwy o powołania o godz. 17.00 – adoracja, a po niej o godz.
18.00 – Msza św. w intencji powołań. oraz do udziału we Mszy wynagradzającej
Bożemu Sercu w piątek o godz. 7.00 i 18.00. Spowiedź piątkowa dla dzieci i
dorosłych od godz. 17.30. W pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.30 kapłani: x.
Piotr, x. Marek, x. Krystian, x. Krzysztof odwiedzą swoich chorych z Komunią
Św.
7. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w piątej rowerowej
pielgrzymce do sanktuarium bł. Doroty w Mątowach Wielkich. Serdeczne
podziękowania składamy na ręce pana Jerzego Śnieg oraz panów Sławomira i
Bogusława Jędrzejczyk z firmy Bobas – Trans za pomoc i wsparcie finansowe
przy organizacji pielgrzymki.
8. Za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczamy na fundusz remontowy
9. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
10. 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.
11. Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego Gościa, który
adresowany jest do dzieci.
______________________________________________
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† Grażyna Krzysztofiak, l. 66;
† Jadwiga Piątek, l. 69;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

