Są
bardzo
wartościowi
i
pożyteczni dla świata, gdyż
niosą w sobie „smak” Jego
nauki, potwierdzając jej moc
własnym życiem. Jest to, jak
naucza św. Paweł, „ukazywanie
ducha i mocy”, aby wiara
„opierała się nie na mądrości
ludzkiej, lecz na mocy Bożej”.
Uczniowie Jezusa muszą wciąż
pielęgnować posiane w sobie
słowo Boże, aby nie utracić
„smaku” – zdolności dawania
świadectwa. Chrześcijanie nie
żyją bowiem wyłącznie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych.
Aby dać sie prowadzić światłu Chrystusa, powinniśmy nasz rozwój duchowy
podporządkować Dobrej Nowinie. Kiedy zagłębiamy się w lekturę słowa życia,
ładujemy duchowe akumulatory, dostrzegamy w świecie ślady Bożej
obecności i realizujemy swoje życiowe powołanie. Nasz świat staje się
przeniknięty światłem samego Chrystusa. Wpatrzeni w Chrystusa czerpiemy
ze źródła i sami stajemy się „światłem świata. Pełniąc dzieła miłosierdzia na
wzór Chrystusa, stajemy się „solą ziemi”.
Nasza życiowa wspólnota z Chrystusem będzie owocować w codzienności
postaw, myśli i pragnień. A to pokaże, czy jesteśmy jedynie sympatykami
Chrystusa, przez zmiękczanie ewangelicznych zasad czy autentycznymi
chrześcijanami.
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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

GRAWERNIA KWIDZYN
tel. kom. 509 – 470 - 030
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Wierni konstytucji chrześcijaństwa
Jezus Chrystus od początku swojej publicznej misji w Galilei
przekazuje mądrość Bożą. Głosi słynne Kazanie na Górze, w którym zawiera
się Jego program dla nas – konstytucja chrześcijaństwa. Chcemy dzisiaj
zatrzymać się nas jednym z ważnych wezwań, które zobowiązuje nas do bycia
na co dzień solą ziemi i światłem świata.
„Wy jesteście światłem świata”. W wywiadzie książkowym dziennikarza Petera
Seewalda z Benedyktem XVI pod tytułem „Światłość świata” (2011), autor
snuje taką refleksję: „A gdy się go słucha i siedzi obok niego, czuje się nie
tylko precyzję jego myślenia i nadzieję, która pochodzi z wiary, ale też w
specyficzny sposób dostrzega się widzialny blask, światłości świata, oblicza
Jezusa Chrystusa, który chce spotkać każdego człowieka i nie wyklucza
nikogo”.
Przez chrzest staliśmy się Chrystusowi. On nas obdarował nowym
życiem. Łaska chrztu pozwala nam w spotkaniu z innymi, nawet w
środowisku trudnym, zachować tożsamość ucznia. Dzięki temu możemy
wyraziście ukazywać odmienny od współczesnych sposób myślenia i życia.
Słowo Boże uczy nas, w jaki sposób poznawać wolę Bożą i wybierać „co jest
dobre, co Bogu miłe i co doskonałe”. A to z kolei pomaga w zachowaniu
otrzymanego depozytu wiary, który wskazuje na świętość jako drogę pełnego
rozwoju człowieczeństwa i chrześcijaństwa. A świętość chroni przed wyborem
miernoty i konformizmu, aby płynąć z prądem powierzchownych mód i
przyzwyczajeń.
„Wy jesteście solą ziemi”. W 1996 roku ukazał się wywiad-rzeka pt.
„Sól ziemi”. To rozmowa Petera Seewalda z kard. Josephem Ratzingerem,
który stwierdza: „Metafora ‘sól ziemi’ zakłada, że nie cała ziemia jest solą.
Kościół pełni funkcję, która dotyczy wszystkich, i niczego nie kopiuje, nie jest
państwem. Być niejako wyłomem, który wiedzie poza świat ku światłu Boga,
starać się, by cały czas była otwarta owa szczelina, przez którą może wpadać
w świat powietrze – na tym polega specyficzne posłannictwo Kościoła”.
Uczniowie Jezusa, otrzymując chrzest, stają się uczestnikami przymierza z
Bogiem, które trwa wiecznie.
dokończenie na ostatniej stronie…
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10.02. – Poniedziałek – św. Scholastyki, wspomnienie
O Boże błogosławieństwo i łaskę wiary dla Michała
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne laski dla Teresy Gabińskiej z
okazji urodzin
† Kazimierz Torłop 5 rocznica śmierci
† Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy pod
Smoleńskiem
11.02. – Wtorek - NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego
Msza św. w intencji chorych
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Szymona, Elizy i
Krzysztofa
† Irena Różańska 30 dzień po pogrzebie
† Kazimiera(f) Makarewicz 30 dzień po pogrzebie
12.02. – Środa
† Stanisława(f) Głowala 1 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dar małżeństwa dla córki Agaty i syna
Rafała
W intencjach czcicieli MBNP
13.02. – Czwartek
† Józef Szymanowski 18 rocznica śmierci i zmarli z rodzin z obojga stron,
Eugenia i Roman Korocińscy
† Aleksander, Jerzy, Stanisław Świderscy
14.02. Piątek – św. Cyryla i Metodego, patronów Europy
† Edmund Sawicki 4 rocznica śmierci, rodzice Maria i Stanisław Sawiccy i
zmarli z rodziny
† Maciej Woźnicki 22 rocznica śmierci, Tomasz Woźnicki 3 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Tadeusz Złotnik z okazji
80-tych urodzin
15.02. – Sobota
† Stanisława(f) Ciuk 30 dzień po pogrzebie
Ślub: Łukasz Kuriata – Karolina Weyer
† Włodzimierz Słomiński 2 rocznica śmierci, Bronisława(f) i Ferdynand
Słomińscy
† Tadeusz, Czesława(f), Władysław i Mirosław z rodziny Żurawskich
† Leszek Karaszewski 2 rocznica śmierci
16.02. – VI NIEDZIELA ZWYKŁA
W intencji parafian
† Andrzej Różański i zmarli rodzice: Greta i Jan
† Marta, Jan, Józef Grzona
† Alojzy Brocki 24 rocznica śmierci i zmarli z obojga stron
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza z okazji
urodzin
† Halina Zienkiewicz 25 rocznica śmierci i Paweł Zienkiewicz 5 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Oli i Marcina z okazji 4
rocznicy ślubu oraz dla ich dzieci
† Tadeusz Tosik 29 rocznica śmierci, Aleksandra(f) Tosik 27 rocznica śmierci
† Edmund Opacki 19 rocznica śmierci

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej

Maryi Panny z Lourdes. Jest to także Światowy Dzień Chorego. Mamy
więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i
czynnego działania wobec cierpiących i chorych. W naszym kościele
Mszę Świętą z udzieleniem sakramentu chorych będziemy
sprawowali o godz.11.00. Serdecznie prosimy o pomoc
wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do
naszej świątyni.
2. W piątek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego
– Patronów Europy. Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w
cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dzięki czemu podjęli
wiele udanych wypraw misyjnych, m.in. do Bułgarii i na Morawy.
Wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany przystosowanym
alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl
przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan
Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy.
3. Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana
rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż mimo
tortur nie chciał wyrzec się Chrystusa. Wspominany jest jako m.in.
patron zakochanych. Niech to będzie okazja także do modlitwy,
podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za
bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej
wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość umacniała
się i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
4. Ofiary zbierane na tacę za tydzień przeznaczamy na ogrzewanie.
W tym tygodniu patronują nam:
•

•

•

10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta,
wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór
brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie
poświęciła się Panu Bogu.
14 II – św. Cyryl (826-869), mnich, i św. Metody (między 815 a 820-885)
biskup, rodzeni bracia, apostołowie Słowian działający w IX wieku; w
1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił ich
współpatronami Europy.
14 II – św. Walenty (III wiek), biskup i męczennik,
orędownik podczas ciężkich chorób, czczony również
jako patron zakochanych.

