Tutaj otwiera się droga do
mówienia „tak” Temu, który nas
kocha, który jest naszym życiem.
Tutaj zaczyna się mówienie „tak”
zwycięstwu Jego miłości. Podjęcie
decyzji, która łączy się z
mówieniem
„tak”,
wymaga
wysiłku z naszej strony i
wywołuje cierpienia. Każdy ma
wziąć „krzyż swój”. Powołanie
chrześcijańskie to naśladowanie
Pana,
a
więc
także
w
podejmowaniu krzyża przez Jego naśladowców.
Krzyż nam przypomina, że w nim jest cierpienie, zbawienie, ale i
nauka miłości. Dźwiganie krzyża w łączności z Jezusem sprawia, że
przestajemy bać się cierpienia i śmierci, a zaczynamy uznawać je za środki
upodobnienia się do Chrystusa. Zaczynamy wierzyć, że cierpienie jest
owocne, że tracąc życie – zyskujemy je. Nie koncentrujemy się już dłużej
ani na cierpieniu, ani na umieraniu, ale na odczytywaniu Bożych
zamiarów i realizowaniu ich. Wiara powinna przemieniać całe nasze życie,
kształtować naszą tożsamość ucznia Jezusa. W ten sposób będzie miała
ona wpływ na nasze myślenie i życiowe wybory.
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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W poszukiwaniu tożsamości
Kim jest Jezus? To pytanie nurtowało współczesnych Mistrzowi z
Nazaretu. Również całe pokolenia ludzi, żyjące aż do naszych czasów,
wciąż próbują odpowiedzieć na to jakże interesujące pytanie. Oto jedno ze
świadectw, które może stanowić odpowiedź na to pytanie: „Moi rodzice
życzyli sobie, bym była ochrzczona, jak tylko się urodziłam. Chodziłam na
lekcje religii aż do bierzmowania. A później zwątpiłam, czy Bóg naprawdę
istnieje. Minęły lata, chodziłam tylko na mszę niedzielną i raz do roku
przystępowałam tylko do Komunii św., bo to było obowiązkowe, żeby nie
być w stanie grzechu. Aż do chwili, gdy odkryłam Chrystusa, który umarł
i zmartwychwstał. To było prawdziwe spotkanie z Chrystusem żyjącym
dzisiaj. Serce moje płonęło jak serce apostołów, którzy szli obok Niego, nie
rozpoznając Go. Nastąpiło prawdziwe nawrócenie, które odmieniło całe
moje życie; bo teraz żyję z nim i niosę go innym”.
Wśród wielu odpowiedzi – opinii o Jezusie, Piotr wyraził tę prawdziwą i
właściwą mówiąc, że Jezus jest „Mesjaszem Bożym”. Wtedy Jezus
wskazuje, jaki jest prawdziwy charakter Jego misji mesjańskiej: „Syn
człowieczy musi wycierpieć”; przypomina, że towarzyszenie Mu, to
współdziałanie w misji mesjańskiej, której znakiem będzie cierpienie,
krzyż, wyrzeczenie, a nie doczesne nasycenie i doczesne wyzwolenie. Być
może i w nas jest tęsknota, by jedynie widzieć znaki, cieszyć się
rozmnożonym cudownie chlebem, może i nadawać Jezusowemu działaniu
polityczne znaczenie. Takie chrześcijaństwo byłoby zapewne o wiele
łatwiejsze w odbiorze i akceptacji, dające o wiele bardziej namacalne
korzyści. Chrześcijaństwo jest jednak wyznawaniem Chrystusa, który
„ogołocił samego siebie”, jak również „przeszedł przez życie, dobrze
czyniąc”.
Aby pójść za Chrystusem trzeba najpierw „zaprzeć się siebie”. A więc
powiedzieć „nie” naszemu egoizmowi, robieniu z siebie centrum życia. Jest
to możliwe, ponieważ nasze głębokie pragnienie nie chce pogrążać się w
śmierci i samotności.
/ dokończenie na ostatniej stronie/
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24.06. - Poniedziałek – Narodzenia św. Jana Chrzciciela, uroczystość
Msza św. dziękczynna z prośbą o opiekę, Boże błogosławieństwo i łaskę wiary
Msza św. odpustowa
† Jarosław Piątek
† Grażyna Krzysztofiak 30 dzień po pogrzebie
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(24)
25.06. – Wtorek – bł. Doroty z Mątów, Uroczystość
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O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę dla Władysławy Wójcik z okazji 90lecia urodzin
† Stanisław Wójcik 15 rocznica śmierci, rodzice z obojga stron
W intencji parafian
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(25)
27.06. – Środa
† Aneta Roguska 1 rocznica śmierci
† Marcin Wojtysiak 6 rocznica śmierci
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(26)
W intencji czcicieli MBNP
27.06. – Czwartek
† Jadwiga Piątek 30 dzień po pogrzebie
† Piotr Nadziejko 15 rocznica śmierci, Adolfina(f) Nadziejko 2 rocznica śmierci
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(27)
28.06. Piątek – Uroczystość NSPJ
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Msza św. z okazji 100-lecia działalności Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w
Kwidzynie
† Władysław, Agnieszka Czarnuch oraz dziadkowie z obojga stron
† Helena Chojecka 10 rocznica śmierci
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(28)
29.06. – Sobota - Uroczystość śś. Ap. Piotra i Pawła
† ks. Piotr Konsalik
Zjazd kursowy Technikum Mechanizacji i Rolnictwa – matura 1972 rok
Ślub: Tomasz Bartczak – Natalia Szumlak
Ślub: Klaudia Czechowicz- Krzysztof Langowski
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Piotra z
okazji imienin
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Piotra z
okazji imienin
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(29)
30.06. – XIII Niedziela Zwykła
W intencji parafian
† Romualda(f) Groll – Msza św. gregoriańska(30)
† Władysław Staniszewski 48 rocznica śmierci
† Jerzy, Józef, Jakub, Malwina, Anna
† Jan Chodór w rocznicę urodzin i śmierci, Piotr Guziński w dniu imienin
Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Weroniki i Łuksza w
rocznicę ślubu
† Urszula, Marian Jabłońscy i zmarli rodzice
† Ryszard Szumalski 1 rocznica śmierci
† Henryk Karcz i dusze czyścowe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Jeszcze do niedzieli włącznie zapraszamy na nabożeństwa ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa, które do czwartku łączmy z procesją
eucharystyczną z okazji trwającej oktawy Bożego Ciała. Zachęcamy do
odmawiania litanii w domach i przy kapliczkach naszej parafii.
2. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się przez czynny
udział w przygotowaniu uroczystości Bożego Ciała. Dziękujemy szafarzom,
lektorom, ministrantom, chórowi parafialnemu, a szczególnie wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie ołtarzy na trasie przejścia procesji.
3. Bieżący tydzień obfituje w uroczystości liturgiczne. Jutro przypada uroczystość
Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Msze Święte o godz. 7.00 i 18.00.
4. Jutro(poniedziałek) także będziemy celebrować uroczystości związane ze
wspomnieniem patronki naszego sanktuarium bł. Doroty z Mątów. Zapraszamy
na sumę odpustową o godz. 11.00. z udziałem księży z dekanatu.
5. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze Święte
tego dnia o godz. 7.00 i 18.00. Z inicjatywy św. Jana Pawła II jest to Światowy
Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Wszystkich, a zwłaszcza
posługujących w naszej parafii księży polecamy modlitwom parafian.
6. W tym dniu o godz. 13.00 zostanie odprawiona Uroczysta Msza św. z okazji
100-lecia działalności Powiślańskiego Banku Spółdzielczego. Serdecznie
zapraszamy na tę uroczystość.
7. Z kolei w sobotę obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Do szczególnego dziękczynienia za depozyt wiary przekazany nam przez
Apostołów zapraszamy o godz. 7.00 i 18.00.
8. W tym dniu ks. Piotr obchodzi swoje imieniny. Prosimy o modlitwę za niego i
zapraszamy na Mszę św. w intencji Solenizanta, w sobotę o godz. 18.00.
9. Za tydzień ofiary składane do puszek po każdej Mszy św. przeznaczamy na nasz
parafialny Caritas, który niesie pomoc najuboższym mieszkańcom.
10. Za tydzień w niedzielę na godz. 17.00 do kaplicy bł. Doroty zapraszamy na
wymianę tajemnic wspólnotę Żywego Różańca.
______________________________________________
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† Danuta Zalewska, l. 86;
† Tomasz Król, l. 21;
† Zbigniew Korczyc, l. 66;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

