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ADWENT to czas 
radosnego oczekiwania na 
przyjście Pana. Ale czy tak 
jest faktycznie? Prawdziwą 
radość świętowania próbuje 
się zastąpić radością 
kupowania. Nie dajmy 
sobie wydrzeć istoty  
i sensu tych świąt. To Jezus 
Chrystus, którego przyjście 
w przeszłości wspominamy 
i którego przyjścia  
w przyszłości oczekujemy. 
On jest sercem naszego 
życia. On jest sensem 
wszystkiego.  
Poznać Jezusa, to pierwszy 
krok do tego, by odnaleźć 
radość ze świętowania.  
Czy zrobisz coś 
konkretnego podczas tego 
Adwentu, aby lepiej Go 
poznać? 
 
ADORACJA   
Najświętszego       
Sakramentu                     
w kaplicy św. Franciszka 
pon. - piątek  7.30 -16.30 
                                                                    

                                                                                                                          

Adwent 
 

    Oczekujemy przyjścia Pana w tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia. Adwent 
przekierowuje jednak nasze myślenie na inne oczekiwanie, na zjednoczenie  
z Panem w Królestwie Niebieskim. Święta, które tak kochamy winny wzbudzać 
naszą tęsknotę za życiem wiecznym. Nie musimy wyczekiwać śmierci, 
 mamy cieszyć się życiem, ale takim, które poprowadzi nas do naszego Ojca,  
do Jego domu. Wstając codziennie rano na roraty, "podciągając się"  
w systematycznej, dobrej modlitwie i tak samo przeżywanej Ofierze Mszy św. 
uczymy się czuwać, być czujnymi łaskę Pana, który chce nas uświęcać  
i przemieniać, przysposabiać do zjednoczenia z sobą w wieczności 
 

                                           Życzę Wszystkim dobrego Adwentu. 
 
                                                                     ks. Marcin Staniszewski, proboszcz 

                        
      
 

  SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA        
 

           Magnificat jest kantykiem wędrującego Ludu Bożego, wszystkich  
ludzi którzy pokładają nadzieję w Bogu, w moc Jego miłosierdzia. Dajmy 
się poprowadzić Maryi w tym czasie oczekiwania i aktywnego czuwania,  
bo ona jest Matką, wie jak nas prowadzić. 

 
      Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 

         Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć  język 
właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami. 

 
Msza Święta wotywna         
       o Najświętszej Maryi Pannie- RORATY- godz.  07.00 

Modlitwa różańcowa  06.30.  
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               

ADRES: 
Ul. Kupnera 22 
14-260 Lubawa 
Tel. (0-89) 645 39 60 
 

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

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 

 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. 

 
 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ! 

 

       

 
        08. 12.2018  / sobota / -   NIEPOKALANE  POCZĘCIE  NMP.  
       
                     Przywilej Niepokalanego Poczęcia wydaje nam się niekiedy oddzielać 
Najświętszą Dziewicę Maryję od nas, czynić Ją jakby nadludzką i niedostępną.  
Ona bezgrzeszna, czysta święta i niewinna - my obciążeni grzechami, uwikłani w zło. 
Ona żyje w bliskości Boga - my przebijamy się do Niego w trudzie, często upadając.  
Ona znalazła Bożą łaskę - my jakże często zasługujemy na Boży gniew. W prawdzie  
o Niepokalanym Poczęciu kryje się dla nas ogromna nadzieja. Skoro Bóg potrafił zbawić 
Maryję jakby z góry, bez zasług z Jej strony, chroniąc Ją od grzechu ze względu na 
przewidzianą mękę i śmierć Jej Syna, to z pewnością mocą zasług tej samej męki może 
zbawić każdego z nas. Jakże wielki jest Bóg i jak potężna moc Jego łaski. On naprawdę 
jest w stanie zmienić i zbawić każdego człowieka. A gwarancją tego jest właśnie Maryja, 
w której najpełniej objawiła się Jego dobroć. Oddajemy dziś cześć Maryi, która otwartym 
sercem przyjęła ogrom Bożej łaski, stając się przez to arcydziełem miłości Boga.  
Prosimy Ją, aby była ucieczką dla nas, grzesznych, którzy dziś w trudzie zdążamy  
do chwały. A jednocześnie kontemplujemy to, czym sami będziemy, jeśli damy się 
poprowadzić Bogu - „święci i nieskalani przed Jego obliczem”(Ef1,4).Nie jest łatwo 
uwierzyć, że Bóg może odnowić człowieka aż tak - jednak patrząc na Niepokalanie 
Poczętą Maryję widzimy, że On ma rzeczywiście moc tego dokonać i nabieramy nadziei, 
że pod Jego opieką dojdziemy do celu. Ojcze, za przyczyną Maryi Niepokalanie Poczętej, 
pozwól nam dojść do Ciebie bez grzechu. Umocnij w nas wiarę w Twoją zbawczą moc, 
która nas przemienia i prowadzi do chwały. Amen.                                                       
 
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 
-niedziela o godz. 18.00    

 
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. 

                        1.  Jan Osmański - 2 XI 
                 2.  Nikodem Lewicki - 3 XI 

                        3.  Izabela Sobiesińska- 10 XI 
                        4.  Laura Hoffman- 11 XI 
                        5.  Dorian Kijewski- 17 XI 

 
2. 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. 
      

4. .POGRZEBY   

1 . Stanisław Malinowski                                               
2 . Zdzisław Karczewski    

        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. 



LITURGIA SŁOWA 
 

02XII- I Niedziela Adwentu  Jr33,14-
16;Ps25;1Tes3,12-4,2Łk21,25-28.34-36 
08XII- sobota, Niepokalane Poczęcie 
NMP, uroczystość Rdz3,9-15; 
Ps98;Ef1,3-6.11-12;Łk1,26-38 
09XII- II Niedziela Adwentu , Dzień 
Modlitwy za Kościół na Wschodzie  
Ba 5,1-9;Ps126;Flp1,4-6.8-11;Łk3,1-6 
16XII- III Niedziela Adwentu  So3, 
14-18a;Iz12,2-3;Flp4,4-7;Łk3,10-18 
23XII- IV Niedziela Adwentu Mi5, 
1-4a;Ps80;Hbr10,5-10;Łk1,39-45 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
/rozważania św. JPII/.  

02XII- Łk21,25-28.34-36 Cały Kościół 
jest wezwany do czuwania. Jesteście 
wezwani, drodzy bracia, żeby czuwać  
w oczekiwaniu na przyjście Pańskie. 
Może tak, jak czuwali pasterze w noc 
betlejemską. A może tak, jak mieli 
czuwać apostołowie, których Chrystus 
zabrał ze sobą do Ogrójca w noc przed 
swoją męką. Jesteście wezwani do 
czuwania przy tajemnicy Narodzenia,  
a zarazem w perspektywie tajemnicy 
paschalnej, kiedy wypełnia się do końca 
zbawcze przyjście Odkupiciela świata. 
Biskup Rzymu pragnie wezwać cały 
Kościół do tego czuwania, do którego 
wzywał Chrystus swych apostołów.  
09XII- Łk3,1-6  U św. Jana prorocka 
wizja staje się wołaniem i ogłoszeniem 
chwili: Mesjasz jest blisko. Poprzez tę 
historyczną treść przebija inne wołanie, 
związane nie z daleką przeszłością, ale 
z przeżywanym w kościele adwentem 
przepojonym nie tylko przygotowaniem 
tego, co ma się dokonać, lecz także 
pełną świadomością tego. Co już się 
dokonało i co winno stale odnawiać się 
w pamięci i w sercu, aby nie przeminęło 
z przeszłością, ale nieustannie 
stanowiło naszą teraźniejszość  i naszą 
przyszłość. Powtórzmy więc słowa 
psalmu : „Pan Bóg uczynił wielkie 
rzeczy dla was”.  
16XII- Łk3,10-18 Zapowiedziany  
i wyczekiwany Mesjasz przyszedł na 
świat jako syn narodu wybranego, 
przyjął jego religię i doprowadził ją do 
pełni Objawienia. Podczas chrztu w 
niezwykły sposób objawiło się bóstwo 
Jezusa, co dla naszej wiary ma 
podstawowe znaczenie: wierzymy  
w Jezusa Chrystusa i wypełniamy Jego 
przykazania dlatego, że jest Słowem 

Wcielonym. Jego bóstwo, które z 
wiarą w pełni uznajemy, nadaje 
pełny sens naszemu 
chrześcijańskiemu życiu. Podczas 
chrztu ujawnia się również 
odkupieńcza misja Chrystusa. Bóg 
stał się człowiekiem w Chrystusie, 
aby nas wybawić od grzechu.  
23XII-Łk1,39-45 Maryja przeszła 
przed nami drogę wiary: 
uwierzywszy anielskiemu orędziu, 
przyjęła jako pierwsza i w sposób 
doskonały tajemnicę wcielenia. Jest 
to wiara odważna, która zawierza 
obietnicy po ludzku niemożliwej. 
Wierząc w Słowo Boże, mogła Ona 
w pełni przyjąć je w swoim życiu. 
Obecność Maryi w Kościele zachęca 
zatem wiernych do codziennego 
wsłuchiwania się w Słowo Boże, aby 
dzięki temu mogli dostrzegać w 
wydarzeniach każdego dnia zamysł 
miłości i wiernie współdziałać w 
jego realizacji. Maryja uczy patrzeć 
w przyszłość  z całkowitym 
zawierzeniem Bogu. 
 

KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA II 

 POMIĘDZY DAREM  
A PRZYWŁASZCZENIEM. 
Rozważania, jakie podjęliśmy w 
obecnym cyklu wiążą się ze słowami 
, jakie Chrystus w Kazaniu na Górze 
wypowiedział na temat „pożądania” 
kobiety przez mężczyznę. Ażeby 
zbadać od podstaw to, co 
charakteryzuje „człowieka 
pożądliwości”, cofnęliśmy się znów 
do Księgi Rodzaju. Sytuacja, jaka 
wytworzyła się we wzajemnym 
odniesieniu mężczyzny i kobiety 
została już tam bardzo wnikliwie 
zarysowana. Poszczególne zdania 
Rdz3 mówią tutaj bardzo wiele. 
Zdania Boga- Jahwe, wypowiedziane 
do kobiety w Rdz3,16 : „ku twemu 
mężowi będziesz kierowała twe 
pragnienia, on zaś będzie panował 
nad tobą”, wydają się przy 
gruntownej analizie ukazywać to, jak 
układ wzajemnego obdarowywania, 
który istniał pomiędzy nimi w stanie 
pierwotnej niewinności zamienia się 
po grzechu pierworodnym  w układ 
wzajemnego przywłaszczenia. Jeśli 
mężczyzna jest tym, który 
przywłaszcza sobie w ten sposób 
kobietę, traktuje ją tylko jako 
przedmiot swojego przywłaszczenia- 

a nie jako dar- to zarazem 
skazuje i siebie na to, że jest dla 
niej też tylko przedmiotem 
przywłaszczenia,  
a nie darem. O takim układzie 
dwustronnym zdają się mówić 
słowa Rdz3,16, chociaż 
powiedziane jest wprost tylko,  
że „on będzie panował nad 
tobą”. Powiedziane jest również, 
że w takim jednostronnym  
( a postronnie w obustronnym 
przywłaszczeniu) zatraca się 
struktura komunii osób, oboje 
stają się niezdolni  
do przekroczenia wewnętrznej 
miary serca w kierunku wolności 
daru i związanego z nim 
oblubieńczego sensu ciała. 
Słowa Rdz3,16wskazują,  
że to bardziej kosztem kobiety,  
w każdym razie ona odczuwa to 
bardziej, niż mężczyzna. Jest to 
szczegół, na który warto tu 
przynajmniej zwrócić uwagę. 
Słowa Boga- Jahwe z Rdz3,16 
oraz słowa Chrystusa według 
Mt5,27-28, wykazują pewien 
pluralizm. Pierwsze „ku twemu 
mężowi będziesz kierowała swe 
pragnienia, on zaś będzie 
panował nad tobą”. Drugie 
„Każdy, kto pożądliwie patrzy na 
kobietę…” Może nie chodzi tutaj 
o to, że przede wszystkim 
kobieta staje się przedmiotem 
pożądliwości ze strony 
mężczyzny, ale raczej o to- na co 
już uprzednio zwróciliśmy 
uwagę- że mężczyzna od 
początku winien  być stróżem 
wzajemności obdarowania oraz 
właściwej równowagi daru. 
Analiza tego właśnie początku 
Rdz2,23-25 wskazuje na to,  
że od niego zależy przyjęcie 
kobiecości jako daru  
i odwzajemnienie go  
w obustronnej wymianie. 
Przeciwieństwem tego jest 
odebranie kobiecie jej daru- 
właśnie przez pożądliwość. 
Utrzymanie natomiast 
równowagi daru zdaje się być 
powierzone obojgu, ale przede 
wszystkim mężczyźnie, jakby 
bardziej od niego zależało, czy 
równowaga ta zostanie 

utrzymana , czy też zachwiana, a 
także- jeśli już jest zachwiana – 
czy zostanie ewentualnie 
odbudowana. Z pewnością taki 
znamienny rozkład akcentów w 
wypowiedziach do których się 
tutaj odwołujemy jako do 
kluczowych, był podyktowany w 
tamtejszych warunkach 
społecznych również 
upośledzeniem kobiety ( na to 
Pismo Starego i Nowego 
Przymierza dostarcza dość 
dowodów), niemniej jednak 
zawiera się w nich prawda która 
jest ważna niezależnie od tych 
specyficznych warunków 
historycznych. Pożądliwość 
prowadzi do tego, że ciało staje się 
„terenem” przywłaszczania 
drugiego człowieka. Oznacza to, 
jak łatwo zrozumieć, zagubienie 
oblubieńczego sensu ciała. Wraz z 
tym nabiera również innego 
znaczenia wzajemna 
„przynależność” osób, które łącząc 
się ze sobą „tak ściśle, że stają się 
jednym ciałem”(Rdz2,24), są przez 
to samo wezwane, aby należeć do 
siebie. Szczególnym wymiarem 
zjednoczenia osobowego 
mężczyzny i kobiety przez miłość 
staje się poczucie, które wyraża się 
słowem „mój…, moja” . Słowo to, 
które odwiecznie należy do języka 
ludzkiej miłości, pojawia się 
często w strofach Pieśni nad 
Pieśniami  a także i w innych 
tekstach biblijnych. Słowo to, 
które w „materialnym” znaczeniu 
wyraża relację własności, w tym 
wypadku wyraża osobową 
analogię tej relacji. Przynależność 
wzajemna mężczyzny i kobiety 
zwłaszcza, gdy należą do siebie 
jako małżonkowie- „w jedności 
ciała”- kształtuje się wedle tej 
osobowej analogii . Analogia, jak 
wiadomo, wskazuje jednocześnie  
na podobieństwo i zarazem na brak 
tożsamości (czyli zarazem na 
jakieś zasadnicze 
niepodobieństwo).  
O przynależności wzajemnej osób 
możemy mówić tylko  
z uwzględnieniem takiej analogii.  
W swoim bowiem pierwotnym a 
zarazem właściwym znaczeniu 

przynależność zakłada stosunek 
podmiotu do przedmiotu- stosunek 
posiadania i własności. Jest to 
stosunek nie tylko przedmiotowy,  
ale także „rzeczowy”, przynależenie 
czegoś, a więc rzeczy, do kogoś. 
Słowa „mój…, moja” w odwiecznym 
języku ludzkiej miłości, z pewnością 
tego nie wyrażają. Wskazują one na 
wzajemność obdarowania, wyrażają 
równowagę daru, w której buduje się 
wzajemna communio persona rum. 

Skoro buduje się ona przez wzajemny 
dar męskości i kobiecości, to 
zachowuje się w niej równocześnie 
oblubieńcze znaczenie ciała. 
Owszem, słowa „mój…, moja”  
w języku miłości zdają się stanowić 
radykalne zaprzeczenie 
przynależności w takim znaczeniu, w 
jakim przedmiot- rzecz przynależy do 
podmiotu- osoby. Tak długo ta 
analogia ma swój sens i zastosowanie, 
jak długo nie pogrąży się w tamtym 
znaczeniu. Trojaka pożądliwość , w 
szczególności zaś pożądliwość ciała, 
odbiera wzajemnej przynależności 
mężczyzny i kobiety właściwy 
wymiar osobowej analogii w ramach 
której słowa „mój…, moja” 
zachowują swoje istotne znaczenie. 
To istotne znaczenie znajduje się 
właśnie poza obrębem „prawa 
własności” poza znaczeniem 
„przedmiotu posiadania”. 
Pożądliwość natomiast zmierza  
w kierunku tego znaczenia. Od 
posiadania następny krok prowadzi  
w kierunku „używania”: przedmiot, 
który posiadam, nabiera dla mnie z 
kolei takiego  znaczenia: dysponuję 
nim, posługuję się nim, używam go. 
Jest rzeczą jasną, że osobowa 
analogia przynależności stanowczo 
opiera się takiemu znaczeniu. Ów 
opór jest znakiem, że to, co w 
odniesieniu wzajemnym mężczyzna- 
kobieta „jest od Ojca”, zachowuje 
swoją trwałość i ciągłość wobec tego, 
„co jest od świata”.  Jednakże 
pożądliwość sama z siebie popycha w 
kierunku posiadania drugiego jako 
przedmiotu, popycha też w kierunku 
„używania”, które niesie ze sobą 
zaprzeczenie oblubieńczego sensu 
ciała. Bezinteresowny dar zostaje 
gruntownie zanegowany przez 
egoistyczne „użycie”. Czy o tym nie 

mówią już słowa skierowane do 
kobiety w Rdz3,16? Pożądliwość 
wedle słów 1J2,16 świadczy przede 
wszystkim o stanie ludzkiego ducha. 
Również pożądliwość ciała świadczy  
przede wszystkim o stanie ludzkiego 
ducha. Tej sprawie wypadanie 
poświęcić dalszą analizę. Przenosząc 
analogię Janową na grunt 
doświadczeń opisanych w Rdz3,  
a także odnosząc ją do słów 
Chrystusa z Kazania na Górze, 
odnajdujemy konkretny wymiar 
owego przeciwieństwa, jakie wraz  
z grzechem, zrodziło się w sercu 
człowieka pomiędzy duchem a 
ciałem. Skutki tego przeciwieństwa 
pozwalają się odczuć we wzajemnym 
odniesieniu osób, o których jedności 
w człowieczeństwie stanowi   
od początku to, że są mężczyzną  
i kobietą. Odkąd w człowieku 
zamieszkało „prawo inne, które toczy 
walkę z prawem mojego umysłu” 
Rdz7,23, istnieje stałe 
niebezpieczeństwo takiego widzenia, 
wartościowania, miłowania, w 
którym to „pożądanie ciała przeciwko 
duchowi” okazuje się silniejsze  
od „pożądania ducha”. I tę właśnie 
prawdę o człowieku, tę postać 
antropologii musimy mieć wytrwale 
przed oczyma, gdy pragniemy  
w pełni zrozumieć owo odwołanie się 
do serca ludzkiego, któremu Chrystus 
dał wyraz w Kazaniu na Górze.  
                  
MÓWIĄ WIELCY  
 

Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie 
przestawajcie czerpać siły dla 
waszych serc. Proszę Was, zawierzcie 
Jej Wasze posługiwanie, zawierzcie 
Jej Wasze życie /św. JPII 1920-2005/. 
 
UŚMIECHNIJ SIĘ  
 

 WYGÓROWANA KARA. Mała 
Ania towarzyszy mamie podczas 
zakupów. Mimo wielokrotnych 
upomnień biega i podskakuje, 
wreszcie upada i płacze. „No widzisz- 
mówi mama- za małe grzechy Bóg 
karze od razu”. Na to dziecko się 
oburza: „Ale nie musi mnie od razu 
popychać!” 
    
 

 


