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ODPUSTY:
1.Narodzenie św.
Jana Chrzciciela
24 czerwca
2.Michała Archanioła
29 września

PARAFIA św. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA
14-260 LUBAWA UL. KUPNERA 22

MSZE ŚWIĘTE:
Dni powszednie
7.00 i 17.00
Niedziele i święta
8.00 10.30 12.00 17.00
święta „zniesione”
7.00 9.00 17.00

Zawitaj Królowo Różańca Świętego

ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU:
poniedz. - piątek
7.30 - 17.00 w kaplicy
Św. Franciszka

SAKRAMENT
POJEDNANIA:
p-szy piątek 15.00-17.00
piątki 16.00-17.00
i przed każdą Mszą św.

NABOŻEŃSTWA:
- NOWENNA DO MB
NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY
środa godz. 17.00
- DO MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO
piątek godz. 16.45
-DO NIEPOK. SERCA
NM P p-sza sobota g 6.30
-DO św.FRANCISZKA
z Asyżu 2-ga sobota g,6.30
-KU CZCI ŚW. JP II
Z UCZCZENIEM
RELIKWII
16 dzień m-ca godz.17.00
- KU CZCI ŚW. o. PIO
23 dzień m-ca. godz. 17.00
MSZA ŚW.Z MODLITWĄ
O UZDROWIENIE-ostatni
piątek m-ca godz.17.00

KANCELARIA
PARAFIALNA
CZYNNA
15.30 - 16.30
poniedziałek, środa, piątek
Tel.896453960
Redakcja gazetki zaprasza
chętnych do współpracy.
Kontakt z księdzem
proboszczem.

RUCHY I
STOWARZYSZENIA:

1. SŁUŻBA
LITURGICZNA
2. SCHOLA PARAFIALNA
3. ODNOWA W DUCHU
ŚWIĘTYM

- środa godz.18.00
4. GRUPA
MŁODZIEŻOWA
„PRZYJACIELE JEZUSA”

- piątek godz. 18.00
5. WSPÓLNOTA
ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Lubawa, Tuszewo
i Fijewo - pierwszy
wtorek m-ca po
Mszy św. o g. 17.00,
Mortęgi -ostatni
czwartek m-ca po
Mszy św. o g.18.00
6. RODZINY
NAZARETAŃSKIE
- środa po
Mszy św. o g. 17.00
7. FRAŃCISZKAŃSKI
ZAKON ŚWIECKICH

Za złożone
dobrowolne ofiary:
BÓG ZAPŁAĆ!

W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
1. CHRZTY
Odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca na Mszy św. o
godz.17.00. Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka
oraz zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są wierzący i
praktykujący. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby
bierzmowane, żyjące w związkach sakramentalnych.

-niedziela o godz. 18.00

2.

1. Nadia Snowacka - 1 IX
2. Paulina Strużyńska - 1 IX
3. Hanna Rytlewska 1 IX
4. Amelia Szpanowska - 9 IX
5. Oliwia Jasińska - 14 IX
6. Klara Chabatowska - 22 IX
7. Szymon Ziółkowski - 23 IX
8.Zofia Nehring - 29 IX
9. Kuba Tchórz - 29 IX
10.. Adam Gierat - 29 IX
11. Marta Sołobodowska 29 IX
12. Maria Geier - 29 IX
BIERZMOWANIE odbywa się raz w roku. We wrześniu
młodzież trzeciej klasy gimnazjum rozpoczyna na katechezie
szkolnej przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu. Młodzież
wraz z rodzicami spotyka się raz w miesiącu na wieczorach
skupienia w kościele, a bezpośrednio przed otrzymaniem
sakramentu poznaje owoce Ducha Świętego. Bierzmowanie
odbyło się 14 kwietnia z rąk Bpa Edwarda Kawki ze Lwowa.

3. ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele.
1. Janusz Łukasz Mazerski i Sandra Roczeń - 1 IX
2. Maciej Rudziński i Iga Nina Ramlo - 1 IX
3. Bartosz Goniszewski i Karolina Gajewska - 22 IX
4. Michał Długokęcki i Paulina Cegielska - 29 IX

4. .POGRZEBY
1. Henryk Rynkowski - 4 IX
2. Monika Racka - 8 IX
3. Mieczysław Rynkowski - 11IX
4. Daniela Michalska - 12 IX

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie

Adres Redakcji: PARAFIA SS. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA 14-260 Lubawa ul. Kupnera 22
Redaguje zespół pod opieką ks. Marcina Staniszewskiego – proboszcza. Archiwalne numery gazetki dostępne na życzenie.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk w całości lub częściach tylko za zgodą Redakcji.

40-LECIE PONTYFIKATU JANA
PAWŁA II

Znamy "smak" modlitwy różańcowej. Rozważanie tajemnic zbawczych w
czterech jej częściach i przyzywanie wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny
daje wielką radość sięgającym po tę modlitwę. Oprócz tego wartością różańca
świętego jest jego skuteczność w przedstawianych czystym sercem prośbach.
Wspominamy w tym roku 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
W dziejach naszej Ojczyzny mamy wiele przykładów sięgania po modlitwę
różańcową przez ludzi, kiedy kraj znajdował się w trudnej sytuacji. Mamy
również bardzo wiele przykładów, jak dzięki tej modlitwie - wstawiennictwu
Najświętszej Maryi Panny - Pan Bóg okazywał naszemu Narodowi łaskę.
W tym roku pragniemy ofiarować w październiku naszą modlitwę w intencji
Polski. Będziemy również przyzywać wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli
prosząc o pomyślność dla naszego dzisiaj i przyszłości Kraju, którego Królową
jest Jasnogórska Pani.

WYBRZEŻA PEŁNE CISZY

Serdecznie zapraszam do solidarnej modlitwy.
Dalekie wybrzeża ciszy
zaczynają się tuż za progiem.
Nie przefruniesz tamtędy jak
ptak. Musisz stanąć i patrzeć
coraz głębiej i głębiej,
aż nie zdołasz już odchylić
duszy od dna. Tam już
spojrzeń żadna zieleń nie
nasyci, nie powrócą oczy
uwięzione. Myślałeś, że cię
życie ukryje przed tamtym
Życiem, w głębiny
przechylonym. Z nurtu tego to wiedz- że nie ma powrotu.
Objęty tajemniczym pięknem
wieczności! Trwać i trwać. Nie
przerywać odlotów
cieniom, tylko trwać, coraz
jaśniej i prościej. Tymczasem
wciąż ustępujesz przed Kimś,
co stamtąd nadchodzi
zamykając za sobą cicho
drzwi izdebki maleńkieja idąc, krok łagodzi- i tą ciszą
trafia najgłębiej…
/Pieśń o Bogu ukrytym (1944)
-Jan Paweł II/.

Marcin Staniszewski proboszcz

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród
ubogich zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

ADORACJA Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Franciszka
poniedziałek- piątek 7.30- 17.00

LITURGIA SŁOWA
01X- poniedziałek, św. Teresy od
Dzieciątka Jezus, doktor Kościoła
Hi1,6-22;Ps17;Łk946-50
02X- wtorek, Świętych Aniołów Stróżów
Wj23,20-23;Ps91;Mt18,1-5.10
04X- czwartek, św. Franciszka z Asyżu
Hi19,21-27;Ps27;Łk10,1-12
05X- piątek, św. Faustyny Kowalskiej,
dziewicy Ni38,1.12-21;40,35;Ps139;Łk10,13-16
07X- XXVII Niedziela Zwykła, NMP
Różańcowej Rdz2,18-24;Ps128;Hbr2,911;Mk10,2-16
14X- XXVIII Niedziela Zwykła
Mdr7,7-11;Ps90;Hbr4,12-13;Mk10,17-30
18X- czwartek, św. Łukasza, Ewangelisty,
święto 2Tm4,9-17a;Ps145; Łk10,1-9
21X- XXIX Niedziela Zwykła, Dzień Misyjny
Iz53,10-11;Ps33;Hbr4,14-16;Mk10,35-45
lub Mk10,42-46
22X- poniedziałek, św. Jana Pawła II Ef2,1-10;Ps100Łk12,13-21
28X- XXX Niedziela Zwykła, rocznica
poświęcenia własnego kościoła,
uroczystość (w kościołach, w których data
poświęcenia jest nieznana),
Jr31,7-9;Ps126;Hbr5,1-6;Mk10,46-52

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
/rozważania św. JPII/.
07X- Mk10,2-16 Mocą zbawczej woli i
działania Boga mężczyzna i kobieta mieli
być zespoleni w prawdzie i miłości jako
dzieci Boże, przybrani za synów w jedynym
odwiecznie umiłowanym Synu. Ku takiej
komunii osób na podobieństwo jedności
Osób boskich zwracają się słowa Chrystusa,
które mówią o małżeństwie jako o
sakramencie najpierwotniejszym i
równocześnie potwierdzają tenże
sakrament na gruncie odkupienia.
Pierwotną bowiem „jedność w ciele”,
chociaż straciła ową przejrzystość
sakramentu, znaku zbawienia, jaką
posiadała „na początku”, nie przestaje
kształtować dziejów człowieka.
14X-Mk10,17-30 Tylko Bóg jest dobry, to
znaczy: w Nim i tylko w Nim wszystkie
wartości mają pierwotne źródło
i ostateczne spełnienie; tylko w Nim
znajdują one swą prawdziwość i swe
definitywne potwierdzenie. Bez
odniesienia do Boga cały świat wartości
stworzonych zawisa jakby w ostatecznej
próżni. Traci swą przejrzystość
i wyrazistość. Zło przedstawia się jako
dobro, a dobro zostaje zdyskwalifikowane.
Czyż nie wskazuje na to doświadczenie

naszych czasów wszędzie tam, gdzie
Bóg został odsunięty poza horyzont
ocen, wartościowań, czynów?
21X-Mk10,42-45 Jezus swoją misję
Zbawiciela określa jako służbę, której
najpełniejszym obrazem będzie ofiara
Jego życia dla dobra ludzi; „Syn
Człowieczy nie przyszedł, aby Mu
służono, lecz żeby służyć i dać swoje
życie na okup za wielu”. Słowa te
skierowane do uczniów, pragnących
zająć pierwsze miejsce w Królestwie,
mają ukształtować w nich nową
mentalność, bliższą mentalności
nauczyciela. Jest to dar życia „na okup
za wielu”, to znaczy za olbrzymią rzeszę
ludzką. Według planu Bożego zbawienie
jest darem, który każdy może otrzymać,
wyrażając a własnej woli zgodę
i gotowość do współpracy.
28X- Mk10,46-52 Czym jest nasza
wiara? Czym jest ta wiara, która
uzdrawia, która prowadzi do zbawienia?
Co to znaczy wierzyć w Chrystusa?
Wierzyć w Chrystusa znaczy uznać Jego
tożsamość. Zaakceptować Go w Jego
boskiej i ludzkiej naturze, przyjąć Jego
orędzie, odwzajemnić Jego miłość i
podjąć postanowienie całkowitego
przyłączenia się do Chrystusa. A
przyłączyć się do Chrystusa to znaczy
mieć udział w tym „zwycięstwie”, które
On sam odniósł nad śmiercią i grzechem
poprzez swoją własna śmierć i
zmartwychwstanie.
KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA II
POTRÓJNA POŻĄDLIWOŚĆ OGRANICZA
OBLUBIEŃCZY SENS CIAŁA.
W poprzednim rozważaniu analiza nasza
skupiła się na słowach z Księgi
Rodzaju3,16, które Bóg Jahwe
wypowiada do pierwszej kobiety po
grzechu pierworodnym: „ku twemu
mężowi będziesz kierowała swe
pragnienia, on zaś będzie panował nad
tobą”. Doszliśmy też do wniosku,
że słowa te zawierają właściwe
wyjaśnienie oraz dogłębną interpretację
pierwotnego wstydu (Rdz3,7), który stał
się udziałem mężczyzny i kobiety wraz z
pożądliwością. Wyjaśnienia tego wstydu
nie można szukać w samym ciele,
w somatycznej płciowości obojga. Musi
ono sięgnąć do głębszych przeobrażeń,
jakim uległ duch ludzki. On też jest
przede wszystkim świadom niedosytu
zjednoczenia mężczyzny i kobiety.
Świadomość ta obciąża ciało odbiera
mu prostotę i czystość znaczenia

związanego z pierwotną
niewinnością człowieka.
cz
Wstyd
jest w stosunku do tej
świadomości przeżyciem
wtórnym; jeśli z jednej strony
ujawnia on moment pożądliwości,
to równocześnie chroni przed
tym, co płynie z potrójnej
pożądliwości. Można powiedzieć,
że przez wstyd mężczyzna
i kobieta ciągle trwają
t
w wymiarze
pierwotnej niewinności. Ciągle
bowiem uświadamiają sobie
oblubieńcze znaczenie ciała
i starają się uchronić je przed
pożądliwością tak, jak starają się
zachować komunijny sens
zjednoczenia osób w „jedności
ciała”. Księga Rodzaju 2,24 mówi
o „jedności ciała” w znaczeniu
autentycznego zjednoczenia osób:
„łączą się ze sobą tak ściśle, że
stają się jednym ciałem”.
Z kontekstu wynika, że jest to
zjednoczenie z wyboru, skoro
mężczyzna opuszcza ojca i matkę,
aby złączyć się ze swoją żoną.
Zjedno
Zjednoczenie
osób w takim
charakterze uzasadnia to,
„że stają się jednym ciałem”.
Wychodząc od tego
sakramentalnego zwrotu, który
odpowiada komunii osób,
mężczyzny i kobiety, w ich
pierwotnym wezwaniu do
jedności małżeńskiej możemy
lepiej zrozumieć właściwą
wym
wymowę
Księgi Rodzaju 3,16.
Możemy ustalić i zrekonstruować
na czym polega zachwianie się,
swoiste skrzywienie tego
pierwotnie harmonijnego układu
międzyosobowego jaki zakładają
sakramentalne słowa Księgi
Rodzaju 2,24. Można powiedzieć,
że o ile to samo ciało nie przestaje
wyzwalać pragnień osobowego
zjednoczenia, o tyle pożądliwość
wznieca te pragnienia
równocześnie po swojemu, o
czym świadczy zwrot „ on będzie
panował nad tobą”. Pożądliwość
ciała zaś kieruje te pragnienia ku
zaspokojeniu samego ciała
kosztem komunii osób. Można tu
zwrócić uwagę na znamienny
rozkład akcentów, jakie wykazują
wewnętrzną spójność. Oto
mężczyzna jest tym, który zdaje
się szczególnie głęboko odczuwać

wstyd swego ciała: „przestraszyłem
się, bo jestem nagi i ukryłem się”.
Słowa te wyrażają
wy
charakter tego
wstydu. Równocześnie mężczyzna
jest tym, dla którego ów wstyd
związany z pożądliwością stanie się
impulsem do „zapanowania” nad
kobietą. Z kolei zaś doświadczenie
tego, że on nad nią „panuje”
bardziej bezpośrednio ujawnia się
w kobiecie
kobie jako niedosyt innego
zjednoczenia. Wówczas, gdy on nad
nią „panuje” miejsce komunii osób,
w której miałaby pokrycie duchowa
jedność dwu oddanych sobie
wzajemnie podmiotów, zajmuje
inne odniesienie wzajemnewzajemne
odniesienie do przedmiotu;
posiadanie drugiego
drugieg na sposób
przedmiotu własnego pożądania.
Jeśli taki impuls zwycięża po stronie
mężczyzny, owe pragnienia, jakie
kieruje ku niemu kobieta wedle
Księgi Rodzaju 3,16, mogą przybrać
analogiczny charakter. Może
uprzedzają w tym charakterze
„pożądanie” mężczyzny,
mężczyz a może
nawet starają się je pobudzić i
wyzwolić. Księga Rodzaju 3,16 stara
się wskazywać przede wszystkim na
mężczyznę, jako na tego, który
„pożąda”, podobnie jak wyjściowy
tekst Mt5,27Mt5,27 jednakże
„człowiekiem pożądliwości” stali się
oboje. Stąd też udziałem
udz
obojga jest
wstyd sięgający swym głębokim
rezonansem tajników męskiej jak i
kobiecej osobowości. Z pewnością
inaczej męskiej i inaczej kobiecej.
To, z czym się spotykamy w Księdze
Rodzaju3, pozwala nam zaledwie
zarysować ową dwoistość – ale już
ten zarys
z
jest bardzo wymowny. Jest
on zdumiewająco wyrazisty i
przenikliwy, jak na tak archaiczny
tekst. Konsekwentna analiza księgi
Rodzaju 3, prowadzi do wniosku, że
trojaka pożądliwość, a zwłaszcza
pożądliwość ciała przyniosła ze sobą
ograniczenie oblubieńczego
oblubieńc
sensu
ciała, jaki był udziałem mężczyzny i
kobiety w stanie niewinnej
niewinności. Kiedy wskazujemy na
sens, odwołujemy się na pierwszym
miejscu do świadomości człowieka,
do każdego aktualnego przeżycia
ciała w jego męskości i kobiecości, a
w każdym razie
r
do stałej dyspozycji
takiego przeżycia. „Sens” nie jest
tylko czymś pojęciowym.

Zwróciliśmy już na to uwagę we
wcześniejszych analizach. „Sens Ciała”
jest zarazem wyznacznikiem postawy,
jest sposobem przeżywania, jest miarą
jaką przykłada do ciała ludzkiego
lud
ze
względu na jego męskość i kobiecość( a
więc z racji płciowości) człowiek
wewnętrzny, właśnie owo „serce”, do
którego odwołuje się Chrystus w
Kazaniu na Górze. Ów sens nie
modyfikuje rzeczywistości samej w
sobie, tego, czym ciało ludzkie z
właściwąą sobie płciowością jest i nie
przestaje być, niezależnie od stanów
naszej świadomości od naszych
przeżyć. Jednakże taki bezwzględnie
obiektywny sens ciała i płci poza
systemem realnych i konkretnych
odniesień człowieka do człowieka ,
mężczyzny i kobiety, nawzajem jest
„ahistoryczny”. My zaś liczymy się stale
z historycznością człowieka Chodzi tu
wszędzie o wymiar jego wnętrza, który
wymyka się zewnętrznym kryterium
historyczności, to jednak nie znaczy, że
jest on ahistoryczny. Owszem, on stoi u
podstaw wszystkich
ystkich faktów, które
składają się na życie człowieka, również
na dzieje grzechu i dzieje zbawieniazbawienia i w
ten sposób stanowią samą głębię i
korzeń jego historyczności. Skoro w
tym szerokim kontekście mówimy o
pożądliwości jako o ograniczeniu
naruszeniu czy też wypaczeniu
oblubieńczego sensu ciała, to
nawiązujemy do uprzednio
przeprowadzonych analiz, które łączyły
się ze stanem pierwotnej niewinności z
teologiczną prehistorią człowieka.
Równocześnie mamy na myśli ową
miarę, jaką przykłada do ciała ze
względu na jego płciowość człowiek
historyczny, jego serce. Owa miara nie
jest czymś wyłącznie pojęciowym. Jest
wyznacznikiem postaw, decyduje o
sposobie przeżywania ciała. Z
pewnością to ma na myśli Chrystus w
Kazaniu na Górze. My zaś te słowa z
Mt5,27, staramy się
s tu przybliżyć do
samego progu teologicznej historii
człowieka. Rozważmy je więc w
kontekście Księgi Rodzaju 3.
Pożądliwość jako ograniczenie,
naruszenie, czy więc wypaczenie
oblubieńczego sensu ciała pozwala się
całkiem wyraziście zweryfikować u tych
dwojga,
ojga, którzy uprzednio pozwolili nam
odsłonić sam ów oblubieńczy sens
ciała, odkryć na czym on polega jako
miara serca ludzkiego. Miara ta nadała

pierwotny kształt komunii osób. Jeśli w
ich własnym doświadczeniu ów
pierwotny kształt komunii osób uległ
zachwianiu
wianiu i zniekształceniu, w takim
razie musiał ulec zniekształceniu i ten
oblubieńczy sens ciała, jaki w sytuacji
pierwotnej niewinności był miarą serc
obojga, mężczyzny i kobiety. Jeśli uda
nam się zrekonstruować na czym
polega owo zniekształcenie otrzymamy
otrzyma
odpowiedź na pytanie: na czym polega
pożądliwość ciała, co stanowi jego
teologiczną a zarazem i
antropologiczną specyfikę? Wydaje się,
że taka odpowiedź ważna ze względu
na znaczenie słów Chrystusa W Kazaniu
na Górze9Mt5,27),może być udzielona
już w kontekście
tekście Księgi Rodzaju 3, oraz
całego tekstu jahwistycznego, który
pozwolił nam poprzednio wyjaśnić na
czym polega oblubieńczy sens ciała
ludzkiego.
MÓWIĄ WIELCY
Gdzie jest cierpliwość i pokora, tam nie
ma ani gniewu ani zamętu
/św. Franciszek z Asyżu, 1182-1226/.
UŚMIECHNIJ SIĘ
KOSZTOWNY SPORT. W Castel
Gandolfo, rezydencji letniej papieża,
Jan Paweł II polecił zbudować basen.
Ze względów zdrowotnych lekarz
zalecił mu bowiem pływanie. Urzędnicy
watykańscy obawiali się jednak
skandalu w prasie. Papież w
kąpielówkach! No i koszty takiego
t
luksusu!. Jan Paweł II nie podzielał
jednak tych obaw, mówiąc: „Policzcie,
ile będzie kosztować nowe konklawe i
porównajcie koszty”.
GIETRZWAŁD. W tym roku przypada
141 rocznica
ca objawień Matki Bożej
oraz 51 rocznica koronacji
obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
G
koronami papieskimi. Objawienia
trwały od 27 czerwca do 16 września
1877 roku. Maryja ukazując się przez
ten czas wzywała do codziennej
modlitwy na Różańcu
ańcu.

