Kuszenie
Chrystusa,
o
którym pisze ewangelista
Mateusz,
przypomina
kuszenie pierwszych ludzi, w
rezultacie którego odrzucili
oni wolę Boga. Jezus, nowy
Adam, okazuje się jednak
całkowicie posłuszny Ojcu.
W swoich odpowiedziach na
pokusy Jezus odwołuje się
do
tekstów
biblijnych
związanych
z
pobytem
Izraela na pustyni. Diabeł
ukazał Jezusowi łatwy sposób odegrania roli Mesjasza, przeciwny jednak
Bożemu zamysłowi. Chrystus odrzucił drogę proponowaną przez szatana. To
wezwanie dla każdego z nas, aby w chwilach trudnych uciekać się do Jezusa
i szukać oparcia w słowie Bożym.
Nie zniechęcajmy się upadkami, albowiem wszystko jest możliwe dla tego,
który zaufał Bogu i powierzył Mu swoje życie. Świadomi własnych słabości i
pychy, która wciąż „czyha u wrót naszego serca” i uniemożliwia duchowy
rozwój, zwróćmy się do Boga z pokornym wołaniem: „Zmiłuj się, Panie, bo
jesteśmy grzeszni”. Niech te słowa przenikną naszą wielkopostną drogę
zmierzającą w kierunku wielkanocnym.
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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W świecie pokus
Żaden człowiek nie jest wolny od pokus, nawet Jezus Chrystus. W
pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Jezus wychodzi na pustynię, gdzie zostaje
kuszony przez diabła. Potrójne kuszenie Jezusa na pustyni ostrzega nas
przed pokusami, a jednocześnie pokazuje, jak bardzo niebezpieczne jest
uleganie złu.
Człowiek każdego wieku, czasu, nieustannie narażony jest na pokusy.
Pokusa jest to zachęta do zła, która pochodzi od wewnątrz albo z zewnątrz.
Św. Augustyn wyróżnia tu trzy etapy: podsunięcie pokusy, upodobanie i
dozwolenie. Dochodzi do tego, gdy z pełną świadomością wybieramy zło.
Istnieją pokusy natrętne, wciąż wracające, pokusy gwałtowne i ukryte. W
przypadku pokusy ukrytej człowiek nie zauważa, że jest kuszony. Istnieją też
pokusy zwodnicze, gdy zło jest nam podsuwane w charakterze dobra. Źródła
ich należy upatrywać w istniejącej w nas pożądliwości ciała, w działaniu
szatana oraz w naszych relacjach ze światem, z ludźmi.
Nasze życie wypełnione jest różnymi „atrakcjami”, z których chętnie
korzystamy dla własnych przyjemności. Oferują one zadowolenie, satysfakcję
i szczęście, zastępując szarą, smutną rzeczywistość. Współczesne przynęty
pojawiają się zawsze w odpowiednim czasie. Subtelnie wykorzystują nasze
dobre chęci i głębokie pragnienia. Dyskretnie odsuwają od Boga. Przez to
zazwyczaj mamy skłonności do złego postępowania i nieuczciwości. Coraz
trudniej dokonać nam właściwego wyboru. W pośpiechu popełniamy wiele
błędów, najczęściej przy tym krzywdząc samego siebie, Boga i najbliższych.
Kuszenie jest sposobem wyboru i wolności oraz decyzji ludzkiej woli. Jak to
Chrystusowe na pustyni, może się przydarzyć każdemu. Musi zatem być czas
na słowo przepraszam wobec Boga i człowieka. Takim znakiem i zbawczym
wydarzeniem, które może odmienić oblicze naszej szarej codzienności jest
Wielki Post. W tym czasie powinniśmy wybrać się razem z Jezusem na
pustynię naszego serca, aby usunąć niepotrzebny chwast, jakim jest zło
ukryte pomiędzy niedostrzegalnym dobrem. Oby każdemu z nas udało się
wygrać ze złem, gdy będzie czaić się w naszym kierunku pod pozorem prawdy,
piękna czy dobra.
dokończenie na ostatniej stronie…
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02.03. – Poniedziałek
† Irena Arest 30 dzień po pogrzebie
† Zygmunt Przewoski i rodzice z oboga stron
† Helena Jamrożek i zmarli z rodziny
03.03. – Wtorek

7.00
18.00
18.00
18.00
7.00
18.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
18.00
7.00
9.00
18.00
18.00
18.00
18.00
7.30
7.30
9.30
9.30
11.00
11.00
12.30
12.30
18.00

O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Julii
Konefka z okazji 1 rocznicy urodzin
† Ryszard Rydel 7 rocznica śmierci, zmarli rodzice: Maria i Józef
Andrusewicz
† Małgorzata Radomska 1 rocznica śmierci
04.03. – Środa – święto św. Kazimierza Królewicza
† Kazimierz Prządka z okazji imienin
† Jan, Maria, Roman Gryń, Klemens, Wanda, córka Wanda
Talarscy
W intencjach czcicieli MBNP
05.03. – Czwartek
† Józef Piotrowski 17 rocznica śmierci
06.06. Piątek
† Wiesław i Sławomir Brzózy
W intencji parafian
07.03. – Sobota – św. Felicyta i Perpetua, wspomnienie
† Jan Bogdanowicz 10 rocznica śmierci, zmarli rodzice: Maria i
Bolesław
NS NMP
† Bolesław Korniejczyk 2 rocznica śmierci
† Teofil Kopyciński
† Jadwiga i Józef Szwaccy
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Antoniego z
okazji 1 rocznicy urodzin
08.03. – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
† Edward Wilk 2 rocznica śmierci
† Ireneusz 7 rocznica śmierci, Maria i Kazimierz i zmarli bracia
† Daniel Ławreniuk 29 rocznica śmierci, Genowefa Ławreniuk 19
rocznica śmierci, zżarli z rodziny Ławreniuk i Paprot
† Wiesława(f)(3 rocznica śmierci) i Kazimierz Ciesielscy
† Anna, Ludwik, Dominik i zmarli z rodziny
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla
poczętego dziecka i jego rodziców: Aleksandry i Przemysława
† Janina i Wacław Strzelczykowie
† Przemysław Madej, Stanisław Śliwiński, Radosław Śliwiński w 1
rocznicę śmierci
† Stefania i Henryk Karcz i zmarli z rodziny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi krzyżowej, które w
naszym kościele będziemy odprawiali w piątki o godz. 17.30 – dla dorosłych.
Natomiast dzieci zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.30.
W każdą niedzielę natomiast o godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo
Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym.
2. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego
królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być
okazją do nadużyć, korupcji ani gromadzenia doczesnego bogactwa. Władza i
polityka są dziełem Boga, a traktowane jako powołanie mogą stać się też drogą do
świętości.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca.
4. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte
powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W pierwszy
czwartek miesiąca w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.
17.00, a po niej zapraszamy na Mszę św.
5. W tym dniu, w czwartek po wieczornej Mszy św., tj. około godz. 18.40 x. Marek
zaprasza wszystkie osoby udające się na pielgrzymkę do Medjugorie na spotkanie
organizacyjne.
6. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie
daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych,
którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. W tym dniu zapraszamy na spowiedź dzieci
od godz. 16.00, natomiast dorosłych zapraszamy do skorzystania ze spowiedzi od
godz. 17.30, a następnie zapraszamy na Mszę św. wynagradzającą ku czci NSPJ. W
tym dniu kapłani odwiedza swoich chorych z Komunią św.: x. Krystian, x. Piotr, x.
Marek od godz. 8.30. X. Krzysztof swoich chorych odwiedzi z Komunią św. w
najbliższą sobotę od godz. 10.00.
7. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące
się życie Maryi – najlepszej z Matek. Zapraszamy na nabożeństwo ku czci
Niepokalanego Serca NMP wyjątkowo o godz. 8.00.
8. Za tydzień w niedzielę ofiary zbierane na tacę przeznaczamy na fundusz remontowy.
9. Nasz parafialny Caritas rozpoczyna od dnia 03.03. br. zapisy na paczki wielkanocne.
Z zapisów mogą korzystać parafianie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
oraz osoby bezdomne. Zapisy będą trwały do 31.03.br. w każdy poniedziałek i wtorek
od godz. 10.00 – 12.00 w siedzibie Caritasu przy ul. Targowej 7.
10. Także nasz Caritas jest w posiadaniu dużej ilości odzieży noworodkowej i
wczesnoniemowlęcej w bardzo dobrym stanie. Zapraszamy do skorzystania z
proponowanej oferty. Jednocześnie prosimy o niedostarczanie do Caritasu odzieży
damskiej do końca kwietnia.
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† Zbigniew Rybarczyk, l. 70;
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

