Jezus, który ma nieść
światło całemu światu, ma stać
się dla tego świata również
znakiem
sprzeciwu.
W
to
cierpienie
zostanie
również
włączona Maryja, której dusze
przeniknie miecz boleści.
Jeśli chcemy ujrzeć zbawienie,
warto stać się stałym bywalcem
świątyni. Chociaż cały świat
należy do Boga, to szczególnym
miejscem spotkania z Nim jest
Jego dom. Tu dokonuje się ofiara
Nowego Przymierza, z której
możemy zaczerpnąć siły do zmagania z trudną rzeczywistością. Spotkanie z
Panem jest okazją, aby na nowo rozpalić w sobie Boże dary, których dawcą
jest Duch Święty.
Do bycia światłem dla świata są w sposób szczególny wezwane osoby,
które przez konsekrację oddają się na wyłączną służbę Bogu. Obchodzony w
Kościele powszechnym od 1997 roku Dzień Życia Konsekrowanego stanowi
okazję, aby osoby poświęcone Bogu odnowiły konsekrację chrztu i
konsekrację zakonną oraz ponowiły ofiarowanie siebie w służbie Bogu i
ludziom. Ta konsekracja służy przypomnieniu, że odpowiedzią człowieka na
Bożą miłość ma być świętość życia w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie.
Wszystko po to, by głosić większą chwałę Bożą i przyczyniać się do dzieła
zbawiania świata.

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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Ujrzeć zbawienie
Święto Ofiarowanie Pańskiego obchodzi Kościół czterdzieści dni po
Bożym Narodzeniu. Wiążą się z nim trzy wydarzenia: „oczyszczenie Maryi”,
„wykupienie” pierworodnego Dziecka przez uiszczenie przewidzianej przez
Prawo ofiary oraz „przedstawienie” Go w świątyni. Po kultowym akcie
przedstawienia, czyli ofiarowania na wzór ofiar składanych przez kapłanów w
Świątyni, ma miejsce scena prorocza. Prorokini Anna i sędziwy prorok
Symeon jako przedstawiciele wierzącego Izraela, pod natchnieniem Bożego
Ducha pozdrawiają „Mesjasza Pańskiego”.
Zatrzymajmy się przez chwilę nad postacią Symeona. Ewangelista
Łukasz określa go jako człowieka sprawiedliwego i pobożnego, który i
wyczekuje pociechy Izraela. Żyje on w bliskości Świątyni, w otwarciu na
pełnienie woli Bożej. Jako człowiek duchowy jest wrażliwy na Boże
natchnienia. Dlatego pojawia się w Świątynio w momencie, gdy wchodzi do
niej Święta Rodzina. Bierze w objęcia i błogosławi Dziecię Jezus. „W tym
serdecznym uścisku, jaki spadkobierca dotychczasowych dziejów zbawienia
przekazuje Temu, który jest „Pociechą” nowego Izraela, widać wypełnienie i
dokonanie tego, co miało przyjść” (E. Szymanek).
Symeon pełen wdzięczności wobec Władcy wyśpiewuje radosny
kantyk. To pieśń, która wypełnia i wieńczy życie tego starca, a przez niego i
całe Stare Przymierze, którego on jest przedstawicielem. Stanowi ona od
czasów starożytnych w Kościołach Wschodu i Zachodu część modlitwy
liturgicznej na zakończenie dnia. Symeon pod koniec ziemskiego życia widzi
zbawczą misję, którą ma wypełnić wobec ludzkości Dziecię Jezus. To rodzi w
nim pokój serca i ufność w Boże obietnice. Symeon nazywa Chrystusa
„światłem na oświecenie pogan”, których wyzwala z ciemności
bałwochwalstwa i grzechu, oraz „chwałą ludu Twego Izraela”. W ten sposób
wskazuje, że misja Zbawiciela, zapowiedziana przez proroków, dotyczy
zarówno Greków, jak i Żydów.
Po oddaniu chwały Bogu i słowach radości odnoszących się do
Dzieciątka, Symeon proroczo zwiastuje krzyż.
dokończenie na ostatniej stronie…
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03.02. – Poniedziałek – św. Błażeja, wspomnienie
† Władysława(f) Rudnicka 15 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla kochanej babci Ireny
i Basi
† Anastazja i Aleksander Ryduchowscy i Kazimierz Komorowski
† Kazimierz Paliński 30 dzień po pogrzebie
04.02. – Wtorek
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnuczki Marii
† Elżbieta i Wacław Hurkiewicz, Zofia Knappe i zmarli z rodziny
† Tadeusz Muszyński 25 rocznica śmierci i rodzice z rodzin: Tomkowskich i
Muszyńskich
05.02. – Środa – Św. Agaty, wspomnienie
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O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dar macierzyństwa dla córki Agaty i
syna Rafała
W intencjach czcicieli MBNP
06.02. – Czwartek - św. Pawła Mikki i towarzyszy, wspomnienie
† Mirosław Gołąbek 2 rocznica śmierci
W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii
07.02. Piątek
† Marek Barejko z okazji urodzin
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Piotra i Agnieszki
oraz Renaty i Michała w rocznicę ślubu
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Bernadety z okazji
urodzin oraz dla całej rodziny
08.02. – Sobota
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marcina i Patrycji w
3 miesiące po ślubie
† Tadeusz Żurawski – intencja od kolegów z pracy
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Karliny Marii Florek
z okazji 1 rocznicy urodzin
† Tadeusz Jewniczuk miesiąc po pogrzebie
† Anna (21 rocznica śmierci) i Wacław (26 rocznica śmierci) Lemiesz –
intencja od dzieci i wnuków
09.02. – V NIEDZIELA ZWYKŁA
W intencji parafian
† Stanisława(f) Sienkiewicz, Kacper Sienkiewicz
† Zofia Szwed 2 rocznica śmierci, Jan Szwed, Piotr Szwed i zmarli z rodziny
† Janina, Franciszek Cetkowscy i rodzice z obojga stron
† Józef Kopacki 4 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz szczęśliwe
rozwiązanie dla poczętego dziecka i jego rodziców Aleksandry i Przemysława
† Roman Sonnenfeld 4 rocznica śmierci – intencja od żony i córki z rodziną
† Aleksander Wujto 4 rocznica śmierci
† Edward Rajnowski 1 rocznica śmierci

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Z inicjatywy Świętego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest
także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą
obejmijmy dziś osoby poświęcone Bogu i ludziom w różnych zakonach
i zgromadzeniach. Prosimy o liczne i święte powołania do życia
zakonnego w naszych rodzinach i we wspólnocie parafialnej.
Pamiętajmy dziś szczególnie w modlitwie o naszej siostrze Walerii, ale
także o siostrach pochodzących z naszej parafii i pracujących w
naszym mieście.
2. Jeszcze dziś przed Mszą św. o godz. 11.00 zapraszamy na koncert
kolęd w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 1 w Kwidzynie.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek
miesiąca. W czwartek, zwłaszcza podczas adoracji Najświętszego
Sakramentu od godz. 17.00, dziękujemy za dar Eucharystii i
kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele,
także z naszej wspólnoty parafialnej. A po adoracji zapraszamy na
Msze św. w tej intencji.
4. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę
wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Z sakramentu
pokuty w pierwszy piątek miesiąca w naszym kościele będzie można
skorzystać od godz. 17.30. A o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św.
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W pierwszy piątek miesiąca
ks. Krystian odwiedzi swoich chorych z Komunią św. od godz. 8.30.
Natomiast ks. Krzysztof odwiedzi swoich chorych w najbliższą sobotę
od godz. 8.30, a ks. Piotr i ks. Marek swoich chorych odwiedzą z
Komunią św. w piątek, 14 lutego, od godz. 8.30.
5. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Z serca
pragniemy podziękować za przyjęcie nas w waszych domach i
rodzinach. Dziękujemy za waszą obecność, ciekawe rozmowy,
okazaną życzliwość, złożone przy tej okazji ofiary. Wizytę
duszpasterską w naszej parafii przyjęło ok. 68,5% zamieszkałych
rodzin. Nie przyjęło kolędy z różnych przyczyn ok. 31,5% rodzin
zamieszkałych na terenie parafii. Raz jeszcze za okazaną życzliwość i
dobroć z serca dziękujemy.
6. Ofiary składane za tydzień w niedzielę na tacę przeznaczamy na
fundusz remontowy.
W tym tygodniu pożegnaliśmy:
† Zofia Orzechowska, l. 84;
† Irena Arest, l. 57;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

