
  

  
  
  
  

  

          
    D o k o ń c z e n i e  a r t y k u ł u  n a  o s t a t n i e j  s t r o n i e  

Szymon, jego brat Andrzej czy 

Jakub, syn Zebedeusza mieli 

poukładane życic, mieli swoją 

hierarchię wartości, swój świat. 

Wszystko było na swoim miejscu. 

Ale kiedy przyszedł Jezus, 

wystarczyło jedno zdanie, żeby 

zostawili pracę, zarobki, rodzinę. 

Nagle stwierdzili, ze jest coś ważniejszego, coś, za co warto to wszystko oddać. 

Zostawili wszystko i poszli za Jezusem.  Bóg chce, byśmy wygrali swoje życie. 

Dlatego wtedy, kiedy tracimy właściwą hierarchię wartości, kiedy coś mniej istotnego 

– pieniądze, sława, władza, próżność, egoizm – zawładnie nami, warto przypomnieć 

sobie o tym, co najważniejsze. Tak jak uczynił to Bóg, przypominając zabieganym 

tylko wokół własnych spraw mieszkańcom Niniwy przez posłanie proroka Jonasza. 

Boży wysłaniec pokazał Niniwitom, ile jest warte ich dotychczasowe życie: „Jeszcze 

czterdzieści dni i Niniwa zostanie zburzona” – i zniknie to, co uważaliście za ważne. 

Czy warto więc się tym zajmować, skoro „przemija postać tego świata”? Mieszkańcy 

Niniwy się nawrócili, zmienili swoje myślenie i hierarchię wartości. To również ważna 

wskazówka i sposób postępowania dla nas. 

Źródło: www.wiara.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Przemija postać świata 

Pewien człowiek, idąc ulicą, dostrzegł swojego przyjaciela, który spacerował ze 

swoim psem, bernardynem. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 

przyjaciel z pieskiem na smyczy szedł zygzakiem, od drzewka do drzewka. „Witaj, 

przyjacielu, dokąd idziesz?” –  zagadnął. „Nie wiem, zapytaj mojego psa!” 

–  odpowiedział tamten. Okazuje się, że można być właścicielem psa, ale to nie my 

jego, ale on nas posiada. Co oznacza zatem Pawłowe wezwanie z Pierwszego Listu do 

Koryntian, że mamy stawać się jak „ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali”? To 

znaczy nabywać tak, żeby to, co nabywamy, nie posiadło nas w niewolę. Czy nie 

śmieszny jest ktoś, kto kupił sobie nowy sprzęt elektroniczny, a następnie skarży się, 

że nie może wyjść z domu, bo musi z niego korzystać? Albo ktoś, kto kupił nowy 

samochód i całe dnie spędza na podziwianiu, myciu i dopieszczaniu go, a noce na 

pilnowaniu, by go nikt nie ukradł? W czym tkwi owa śmieszność? W tym, że 

elektronika czy samochód nie są warte naszego życia. Mają służyć nam, a nie my im. 

Jeśli jest odwrotnie, oddalamy się od prawdziwego szczęścia. Dlaczego? Ponieważ 

nie znamy właściwej hierarchii wartości, traktując jako coś najważniejszego rzeczy i 

sprawy mało istotne. To tak, jakby ktoś chciał, żeby go odwieźć do domu, ale 

próbował do tego przekonać nie kierowcę taksówki, ale… oponę. Kiedy tak 

spojrzymy na życie, łatwiej będzie zgodzić się na to, że dzisiejszy fragment z Pierwszego 

Listu do Koryntian nie jest jakimś przeżytkiem, mającym tylko zniechęcić nas do 

czerpania z życia jak najwięcej przyjemności. Nie chodzi o to, by zanegować 

wszystkie przyjemności w życiu, ale o to, by wybrać to, co jest rzeczywiście dobre, 

ważne, wartościowe. A kluczem do właściwego wyboru są słowa: „przemija bowiem 

postać tego świata”. W ten sposób możemy odróżnić, co tak naprawdę jest ważne, a 

co nie. 



 

INTENCJE PARAFIALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś ofiary składane do puszek po każdej Mszy św. przeznaczamy na rzecz 

naszego parafialnego Caritas, który niesie pomoc najuboższym 

mieszkańcom naszej parafii. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy. 

2. Jak informowaliśmy w tym roku nie może odbyć się tradycyjna wizyta 

duszpasterska. Z tego też powodu pragniemy zarosić w tym tygodniu do 

wspólnej modlitwy w katedrze o godz. 18.00 podczas Mszy św. 

mieszkańców:  

❖ w poniedziałek, 25 stycznia - ul. Długiej, Radzyńskiej, 

Rzemieślniczej, Zdrojowej, Żytniej, Żurawiej i Koszykowej 

❖ we wtorek, 26 stycznia - ul. Targowej, Piłsudskiego i Słowiańskiej 

❖ w środę, 27 stycznia - ul. Warszawskiej, Śliskiej i Mylnej 

❖ w czwartek, 28 stycznia - ul. Kopernika i Kościuszki 

❖ w piątek, 29 stycznia - ul. 3 – go Maja 

❖ w sobotę, 30 stycznia – Rozpędzin, Lipianek i Baldramu 

W czasie tych Eucharystii będziemy Bogu dziękowali za miniony rok, a 

jednocześnie razem będziemy prosić o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski w nowym roku, jednocześnie pamiętając, by wznieść nasze 

modlitwy do Boga pełnego miłosierdzia za tych, którzy odeszli do 

Wieczności. Podczas każdej Mszy św. na jej zakończenie będzie odmówiona 

specjalna modlitwa błogosławieństwa Waszego domu, a po niej będziecie 

mogli zabrać ze sobą do domu wodę święconą, którą pokropicie wasze 

mieszkania. W czasie każdej Mszy św. ofiary zebrane na tace przeznaczymy 

na utrzymanie i funkcjonowanie naszej parafii. 

3. Za tydzień, w niedzielę 31 stycznia, po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszamy 

na spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przystąpią 

do I Komunii św. 

4. Także za tydzień ofiary składne do puszek po każdej Mszy św. 

przeznaczymy na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji.  

5. Katolicka Językowo-Sportowa Szkoła Podstawowa w Kwidzynie prowadzi 

nabór dzieci na nowy rok szkolny do klasy pierwszej. Możliwe jest zapisanie 

dzieci także do klas wyższych. Od nowego roku szkolnego nauka będzie 

bezpłatna. Szkoła zapewnia naukę w małych, bezpiecznych grupach z 

nowoczesnym multimedialnym wyposażeniem klas. W klasie siódmej i 

ósmej nauczanie dwujęzyczne (język wykładowy angielski i polski).  

25.01. – Poniedziałek – Nawrócenie św. Pawła Apostoła 

7.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska (25) 

18.00 
Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Wiesława i Anny w okazji 38-mej 
rocznicy ślubu 

18.00 † Helena Jamrożek 14 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 

18.00 

O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku dla mieszkańców: 

ul. Długiej, Radzyńskiej, Rzemieślniczej, Zdrojowej, Żytniej, Żurawiej i 
Koszykowej 

26.01. – Wtorek – św. Tymoteusza i Tytusa, wspomnienie 

7.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska (26) 

18.00 † zmarli z rodzin Zarańskich i Tuszyńskich 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla rodzin Kamrowskich i 
Tuszyńskich 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku dla mieszkańców: 

ul. Targowej, Piłsudskiego i Słowiańskiej 

27.01. – Środa 

7.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska (27) 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Zbigniewa z okazji 70-tej 

rocznicy urodzin – intencja od zony i synów z rodzinami 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku dla mieszkańców: 

ul. Warszawskiej, Śliskiej i Mylnej 

28.01. – Czwartek – św. Tomasza z Akwinu, wspomnienie 

7.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska (28) 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku dla mieszkańców: 
ul. Kopernika i Kościuszki 

29.01. – Piątek 

7.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska (29) 

7.00  † Jan Binerowski 30 dzień po pogrzebie 

7.00 † ks. Piotr Konsalik w rocznicę śmierci 

18.00 † Rodzice: Anna i Marcin Mirosław)nazwisko) i zmarłe rodzeństwo 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku dla mieszkańców: 
ul. 3 – go Maja  

30.01. – Sobota  

7.00 † ks. Zenon Szerle – Msza św. gregoriańska (30) 

18.00 † Alicja Krzysztofiak 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w nowym roku dla mieszkańców: 

Rozpędzin, Lipianek i Baldramu 

31.01. – IV Niedziela Zwykła 

7.30  W intencji parafian 

7.30 † Agnieszka i Władysław Bielak i zmarłe rodzeństwo 

9.30 † Adela Gajaszek 25 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Gajaszek i Bakierskich 

9.30 † Marcin Pawluch i Helena Pawluch 

11.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Heleny Gołębiowskiej z okazji 

97-mej rocznicy urodzin 

11.00 † Regina Bielawska 10 rocznica śmierci i zmarli rodzice i rodzeństwo 

12.30 † Jan Jabłoński 9 rocznica śmierci, Halina Jabłońska  

12.30 † Leokadia Horyd 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Małgorzata Duchała(nieodmienne) 3 rocznica śmierci 


