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NAJPRZEDNIEJSZE DOBRE 
UCZYNKI   
 

1. Modlitwa 
2. Post    
3. Jałmużna.   

 
 

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA 
WZGL ĘDEM CIAŁA   
 

1. Łaknących nakarmić. 
2. Pragnących napoić. 
3. Nagich przyodziać. 
4. Podróżnych w domu 

przyj ąć. 
5. Chorych nawiedzać. 
6. Umarłych grzebać.    

                              
 

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA 
WZGL ĘDEM DUSZY 
 

1. Grzesznych 
upominać. 

2. Nieumiejących 
pouczać. 

3. Wątpiącym dobrze 
radzić. 

4. Strapionych 
pocieszać. 

5. Krzywdy cierpliwie 
znosić. 

6. Urazy chętnie 
darować. 

7. Modli ć się za żywych 
i umarłych.   

 

 
                                                                                                     

                                                      Drodzy Siostry i Bracia 

  
 Jak przeżywamy Wielki Post w tym roku, jak z naszymi postanowieniami? 
Przeżywany czas nie na darmo nazywamy czasem łaski, ponieważ możemy z 
pomocą Bożą wyprostować ścieżki naszego życia i sprawdzić swoją kondycję 
duchową. Nastrój tych 40 dni niejako „krzyczy” do nas: „Zatrzymaj się!”, 
„Pomyśl o Bogu w swoim życiu!”, „Pomyśl jaki jesteś!”. 
Jeśli mamy problem z podjętymi postanowieniami poprawy i wyrzeczeń to 
dobrze. To znak, że jest w nas coś do przepracowania. Nie załamuj się jeśli coś 
nie wychodzi, jeśli może coś się nie udało.    
                                                 
              „MOC BOWIEM W SŁABO ŚCI SIĘ DOSKONALI ” 2 Kor 12,9. 

  
     Dobrego i owocnego Wielkiego Postu. W Wielkanoc zaśpiewajmy radosne     

Alleluja odmienieni. 
                                                                         Ks. proboszcz Marcin Staniszewski   
   
      ROKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE  - od  niedzieli / 04.03.2018 /  -do  środy / 07.03.2018 / 
                                               godz.  7.00  17.00   19.00 
                    Mort ęgi  - w  niedzielę / 04.03.2018 / godz. 9.45 ; od poniedziałku  - do środy 18.00 
 
      II LUBAWSKA EKSTREMALNA DROGA KRZY ŻOWA       PIĄTEK 16. III.2018 
 
                              Rozpoczęcie o godz. 18:30 w kościele Św. Jana w Lubawie 
                              Trasa: Kościół Św. Jana – Fiugajki – Prątnica – Tuszewo Dolne – Mortęgi 
                              Na zakończenie Drogi Krzyżowej Msza św. w Mortęgach 
                              Przed Mszą św. możliwość rozgrzania się gorącą herbatą 
                              Zabieramy ze sobą latarki! 
                              Powrót z Mortąg własnym transportem bądź podstawionymi autokarami 

               Nie będzie Drogi Krzyżowej w kościele św. Jana o godz. 18:30 i w      
      Mortęgach. 

  
         DROGA KRZY ŻOWA ULICAMI LUBAWY   PI ĄTEK   23. III.2018 
 

Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 17:00 w kościele Św. Jana 
Trasa ulicami: Kupnera – 19-Stycznia – Rzepnikowskiego – Warszawską 
– Jagiełły – Kazimierza Wielkiego – Rzepnikowskiego – Warszawską (w 
stronę Chrystusa Króla) – Kupnera do kościoła Św. Jana 

                                                                                                            
      Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy                                

Ogólna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania 
duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym. 

 
                ADORACJA   Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Franciszka 
                                                                            poniedziałek- piątek  7.30- 16.30   
 

         
                                                                                                                                                                  

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 - 16.30 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! 

 

     
 

 
SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  WIELKANOCNA 
                     SOBOTA  24.03.2018  -  kościół Św. Jana – godz. 8.30  10.00  11.30  15.00  16.30 
 
ŚWIĘTE TRIDUUM  PASCHALNE 

WIELKI CZWARTEK   
Msza św. Wieczerzy Pańskiej; kościół parafialny: godz. 19.00, Mortęgi : godz.16.30  
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 22.00 

 
WIELKI PIĄTEK 
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 

               Liturgia Męki Pańskiej; kościół parafialny: godz. 17.00, Mortęgi: godz. 17.00. 
 
              WIELKA SOBOTA 
               Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 
               Ciemna Jutrznia: godz. 8.30 

Święcenie pokarmów: Lubawa: godz. 11.00;12.00;13.00;14.00;  
Tuszewo: godz. 11.30;  Mortęgi: godz. 13.00 
Wigilia Paschalna; kościół parafialny: godz. 21;   Mortęgi: godz. 21.00.  
Zabieramy świece. 

 
                   NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  - Msze św. wg porządku niedzielnego.  

              PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - Msze św. wg porządku niedzielnego.                                                                                                                             

                            
                                                                                                                                                   
 
RUCHY I 
STOWARZYSZENIA: 
 
1. SŁUŻBA 
LITURGICZNA  
2. SCHOLA PARAFIALNA 
3. ODNOWA W DUCHU  
ŚWIĘTYM  
      -  środa  godz.18.00 
4. GRUPA 
MŁODZIE ŻOWA 
„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 
NAZARETA ŃSKIE  
- środa po  
Mszy św.  o g. 17.00 
7. FRAŃCISZKA ŃSKI               
ZAKON  ŚWIECKICH  
-niedziela o godz. 18.00    

 
W  NASZEJ  WSPÓLNOCIE  PARAFIALNEJ   

1. CHRZTY 
 

                      1.Maja Mroczek – 18 II ’18 (* 24 X ’17)    
                          

 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. 

 
 
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, 
 

 

3. ŚLUBY  – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele. 
  

4. POGRZEBY   
 
 

      1 . Stanisława Ostrowska 1 II (+29 I) 
2 . Zofia Waśniewska 7 II (+5 II) 
3.  Tekla Blicharska 7 II (+3 II) 
4.  Stefania Turulska 10 II (+ 7 II) 
5.  Roman Rykaczewski 13 II (+10 II) 

  
             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 
04 III- 3 Niedziela Wielkiego Postu  
Wj20,1-17;Ps19;1Kor122-25;J2,13-25 
11 III- 4 Niedziela Wielkiego Postu 
2Km36,14-16.19-23;Ps137;Ef2,4-10; 
J3,14-21 
13 III- wtorek, 5 rocznica wyboru papieża 
Franciszka Ez47,1-9.12;Ps46;J5,1-3a.5-16 
18 III- 5 Niedziela Wielkiego Postu 
 Jr31,31-34; Ps51;Hbr5,7-9;J12,20-33 
19 III- poniedziałek, św. Józefa, 
Oblubieńca NMP, uroczystość   
2Sm7,4-5a.12-14a.16;Ps19i29;Rz4,13.16 
18.22;Mt1,16.18-21.24 lub Łk2,41-51a 
25 III- Niedziela Palmowa, Niedziela Męki 
Pańskiej, Dzień Świętości Życia       
Mk11,1-10 lub J12,12-16;Iz50;4-7; 
Ps22;Flp2,6-11;Mk14,1-15lubMk15,1-39 
26 III- Zwiastowanie Pańskie, Uroczystość 
Iz7,10-14;Ps40;Hbr10,4-10; Łk1,26-38 
29 III- Wielki Czwartek  Msza Wieczerzy 
Pańskiej Wj12,1-8.11-14;Ps116B; 
1Kor11,23-26;J13,1-15 
30 III- Wielki Piątek Męki Pańskiej Iz52,13-
53.12;Ps31Hbr4,14-16.5.7-9;J18,1-19.42 
31 III- Wielka Sobota, Wigilia Paschalna  
w Wielką Noc Rdz1,1-2.2;Ps104;Rdz22,1-
18;Ps16;Wj14,15-15;Wj15,1-2.4-5.17-
18;Iz54,4a,5-14;Ps30Iz55,1-11;Iz12,2-
5;Ba3,9-15.32-4.4;Ps19;Ez36,16-
28;Ps42;Ps43;Rz6,3-11;Ps118;Mk16,1-8 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ/koment. św. JPII/ 
04 III J2,13-25 Znamy przykazania. Wielu 
powtarza je codziennie w modlitwie. 
Dałoby niebo, aby czynili to wszyscy. Jest 
to bardzo dobry zwyczaj. Chrystus jest 
Tym, który wie, co kryje się w człowieku i 
jednocześnie porywa Go gorliwość o dom 
Boży. Prowadząc człowieka 
drogąprzykazań, uczy On nie tylko 
wypełniania prawa Bożego, lecz także 
coraz lepszego rozumienia i umiłowania 
prawa. W mierze, w jakiej człowiek 
rozumie Boże przykazania, zdaje sobie 
sprawę ile im zawdzięcza w życiu 
osobistym, rodzinnym i społecznym. One 
są naprawdę drogą dla człowieka: są dla 
człowieka.  
11 III J3,14-21 Bóg, który sam jest miłością, 
z miłości posłał na świat swojego Jedynego 
Syna, aby cierpiał, umarł i zmartwychwstał 
dla nas. Odpowiedź człowieka na ten 
niewypowiedziany plan, którego 
protagonistą jest Bóg, wyryta została w 
przykazaniu, na którym opiera się 
doskonałość całego prawa: „Będziesz 
miłował Pana Boga twego, a bliźniego 
swego jak siebie samego”. Wielki Post 
dzięki swej wewnętrznej łączności z 

wydarzeniem paschalnym Człowieka- 
Boga, w sposób szczególny sprzyja 
okazywaniu miłości wobec bliźniego. 
Jest czasem szczerego miłosierdzia.  
18 III J12,20-33 Przedwieczny Ojciec 
postanowił tę śmierć w porządku łaski i 
zbawienia tak, jak w porządku natury 
postanowiona jest śmierć ziarna 
pszenicy w ziemi, ażeby mógł ukazać się 
kłos przynoszący obfity plon. Tym 
plonem, który się staje chlebem 
codziennym żywi się potem człowiek. 
Także ofiara jaka dokonała się w śmierci 
Chrystusa, stała się pokarmem naszych 
dusz, pod postaciami chleba. Przyjmijmy 
to życie którego źródłem jest Jego 
Ofiara. Przechodźmy przez to życie, 
posilając się pokarmem Ciała i Krwi 
Odkupiciela, wzrastajmy w Nim, aby 
osiągnąć życie wieczne.  
25 III Mk15,1-39 Dzień ten jest jakby 
świątecznie przystrojoną bramą, 
wprowadzającą nas w Wielki Tydzień. 
Tak bowiem jak w swoim czasie stał się 
progiem wydarzeń tygodnia 
Chrystusowej Paschy, tak stale stanowi 
próg tajemnicy eucharystycznej. Gdy 
przekraczamy ten próg wchodzimy w 
Misterium fidei. To Misterium „zawsze i 
na każdym miejscu” sprawuje i spełnia 
sam Chrystus przez posługę kapłana. 
Chrystus, najwyższy i wieczny Kapłan, 
przychodzi do Jerozolimy , aby tu 
spełnić swoją jedyną ofiarę Nowego 
Przymierza: jako sakrament w czasie 
Ostatniej Wieczerzy potem jako 
odkupieńczą rzeczywistość Kalwarii.  
 
KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA II 
  RADYKALNA ZMIANA ZNACZENIA 
PIERWOTNEJ NAGOŚCI. Zaczęliśmy 
poprzednio mówić o wstydzie, jaki 
zrodził się w sercu pierwszego 
człowieka, mężczyzny i kobiety, wraz z 
grzechem. Pierwsze zdanie opisu 
jahwistycznego na ten temat brzmi 
następująco: „a wtedy otworzyły się im 
obojgu oczy i poznali, że są nadzy; 
spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie 
przepaski”(Rdz3,7). Zdanie to, które 
mówi o wstydzie wzajemnym 
mężczyzny i kobiety, jako symptomie 
upadku, należy osadzić w całości tego 
opisu. Wstyd sięga głębiej, zdaje się 
poruszać w tym momencie same 
podstawy ich bytowania. „Gdy zaś 
mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki 
Boga- Jahwe przechadzającego się po 
ogrodzie, …skryli się przed Bogiem- 
Jahwe wśród drzew ogrodu”(Rdz3,8). 

Potrzeba ukrycia się wskazuje na 
to, że w głębi wstydu, który 
wzajemnie im się udzielił jako 
bezpośredni owoc drzewa 
poznania dobra i zła, dojrzał lęk 
wobec Boga- lęk, którego 
przedtem nie znali. „Bóg- Jahwe 
zawołał na mężczyznę i zapytał 
go: <Gdzie jesteś>? On 
odpowiedział: <Usłyszałem Twój 
głos w ogrodzie, przestraszyłem 
się, bo jestem nagi i ukryłem 
się>”(Rdz3,7-10). Do istoty wstydu 
zawsze należy jakiś lęk. Jednakże 
ten pierwotny wstyd w 
szczególnej mierze odsłania 
oblicze lęku:  „przestraszyłem się, 
bo jestem nagi”. Czujemy, że 
chodzi tu o coś głębszego niż sam 
tylko wstyd ciała połączony ze 
świeżo uświadomioną jego 
nagością. Mężczyzna usiłuje 
wstydem swej nagości pokryć 
właściwe źródło lęku. Poniekąd 
wskazuje na skutek, aby nie 
nazwać po imieniu samej 
przyczyny. I wtedy Bóg-Jahwe 
czyni to za niego: „Któż ci 
powiedział, że jesteś nagi? Czy 
może zjadłeś z drzewa, z którego 
zakazałem jeść?”(Rdz3,11). 
Przejmująca jest precyzja tego 
dialogu, przejmująca precyzja 
całego opisu. Ujawnia ona 
powierzchnię ludzkich przeżyć w 
ten sposób, że odsłania zarazem 
ich głębię. Wśród tego 
wszystkiego „nagość” ma nie tylko 
znaczenie dosłowne, nie tylko 
odnosi się do ciała i nie tylko ze 
względu na ciało jest źródłem 
zawstydzenia. Oto przez „nagość” 
ujawnia się człowiek pozbawiony 
uczestnictwa w darze , człowiek 
wyobcowany z tej Miłości, która 
była źródłem pierwotnego 
obdarowania, , źródłem pełnej 
miary dobra przeznaczonej dla 
stworzenia. Człowiek ten wedle 
formuł teologicznego nauczania 
Kościoła został pozbawiony darów 
nadprzyrodzonych, które należały 
do jego „wyposażenia” przed 
grzechem, doznał też uszczerbku 
w tym, co należy do samej natury, 
do człowieczeństwa, w pierwotnej 
pełni „Bożego daru”. Trojaka 
pożądliwość nie odpowiada pełni 
tego obrazu, ale właśnie owym 
uszczerbkom, brakom i 

ograniczeniom, które pojawiły się 
wraz z grzechem. Pożądliwość 
tłumaczy się brakiem. Brak 
zapuszcza jednak swe korzenie w 
pierwotnej głębi ludzkiego ducha. 
Jeśli próbujemy to śledzić u samego 
początku, na progu doświadczeń 
człowieka historycznego, musimy 
wziąć pod uwagę wszystkie słowa 
Boga- Jahwe wypowiedziane do 
niewiasty(Rdz3,16) i do mężczyzny 
(Rdz3,17-19), musimy również 
poddać analizie stan świadomości 
obojga, co tekst jahwistyczny 
wyraźnie nam ułatwia. Już wcześniej 
zwróciliśmy uwagę na jego literacką 
specyfikę w tym względzie. Jaki stan 
świadomości może wyrażać się w 
tych słowach: „przestraszyłem się, 
bo jestem nagi  ukryłem się „? Jakiej 
prawdzie wewnętrznej słowa te 
odpowiadają? O jakim poczuciu 
sensu własnego ciała świadczą? Z 
pewnością jest to stan głęboko 
różniący się od pierwotnego. Słowa 
z Księgi Rodzaju 3,10 świadczą 
wprost i bezpośrednio o radykalnej 
wręcz zmianie znaczenia pierwotnej 
nagości. W stanie pierwotnej 
niewinności  nagość ta – jak 
stwierdziliśmy już dawniej- nie była 
wyrazem braku oznacza ona pełną 
akceptację ciała w całej człowieczej, 
a więc osobowej prawdzie tego 
ciała. Ciało jako wyraz osoby było 
pierwszym znakiem obecności 
człowieka w widzialnym świecie. W 
świecie tym człowiek potrafił od 
początku wyodrębnić siebie; jakby 
wyosobnić – czyli potwierdzić jako 
osobę- również przez swoje ciało. 
Nosiło ono na sobie jakby widoczny 
rys tej transcendencji , mocą której 
człowiek jako osoba przerasta 
widzialny świat istot żyjących 
(animalia ). W tym znaczeniu ciało 
ludzkie było od początku wiernym 
świadkiem i wrażliwym 
sprawdzianem pierwotnej 
„samotności” człowieka w świecie, 
stając się zarazem przez swą 
męskość i kobiecość przejrzystym 
wymiarem wzajemnego 
obdarowania i komunii osób. W ten 
sposób ciało ludzkie w tajemnicy 
stworzenia nosiło na sobie znamię 
„obrazu Boga”, stanowiło też 
swoiste źródło pewności tego 
obrazu wyrażonego w całym 
człowieczeństwie. Pierwotna 

akceptacja ciała była poniekąd 
podstawą akceptacji świata widzianego 
w jego szczytowym punkcie. Dawała 
ona z kolei człowiekowi gwarancję 
panowania nad światem, nad ziemią, 
którą miał czynić sobie poddaną. Słowa 
„przestraszyłem się, bo jestem nagi i 
ukryłem się” świadczą o radykalnej 
zmianie tego układu. Człowiek traci tę 
pierwotną pewność „obrazu Boga” 
wyrażoną w swoim ciele. Traci też 
poczucie prawa do udziału w tej 
widzialności świata, jaką cieszył się w 
tajemnicy stworzenia. Prawo to 
znajdowało swą podstawę w głębi 
człowieka w tym, że on sam 
uczestniczył w boskim oglądzie świata i 
swego własnego człowieczeństwa, co 
dawało mu głęboki pokój i radość 
przeżywania prawdy i wartości swego 
ciała w całej tej prostocie, jaką przejęło 
ono od Stwórcy : „Widział Bóg, że było 
bardzo dobre”(Rdz1,31). Słowa Księgi 
Rodzaju 3,10: „przestraszyłem się, bo 
jestem nagi i ukryłem się” mówią o 
załamaniu się tej pierwotnej akceptacji 
ciała jako znaku osoby w widzialnym 
świecie. Wraz z tym zdaje się ulegać 
zachwianiu akceptacja świata 
materialnego w relacji do człowieka w 
relacji do człowieka Słowa Boga- Jahwe 
zapowiadają wrogość świata, opór 
przyrody w stosunku do człowieka i 
jego zadań, zapowiadają trud, jakiego 
dozna ludzkie ciało w zetknięciu z 
poddaną sobie ziemią (por. Rdz3,17-
19:„przeklęta niech będzie ziemia z 
twego powodu, w trudzie będziesz 
zdobywał z niej pożywienie dla siebie 
po wszystkie dni twego życia. Cierń i 
oset będzie ci ona rodziła a przecież 
pokarmem twym są płody roli. W pocie 
więc oblicza twego będziesz musiał 
zdobywać  pożywienie, póki nie wrócisz 
do ziemi, z której zostałeś wzięty”). 
Kresem tego trudu, tego zmagania się 
człowieka z ziemią, jest śmierć: „bo 
prochem jesteś i w proch się 
obrócisz”(Rdz3,19). W tym kontekście 
słowa Księgi Rodzaju 3,10 
„przestraszyłem się bo jestem nagi i 
ukryłem się” zdają się wyrażać jakby 
poczucie bezbronności człowieka 
wobec świata, bezbronności całej jego 
somatycznej struktury wobec procesów 
przyrody działających z nieuchronną 
koniecznością. Może więc tkwi w tej 
przejmującej wypowiedzi jakiś „wstyd 
kosmiczny”, w którym dochodzi do 
głosu istota stworzona „na obraz Boga” 

powołana do tego, aby „ziemię czynić 
sobie poddaną”, aby nad nią 
„panować”, a która zarazem – u 
początku swych historycznych 
doświadczeń, w tak wyraźny sposób 
poddana zostaje ziemi tą w 
szczególności „częścią” swej 
transcendentnej konstytucji, którą 
stanowi właśnie ciało. Wypada nam w 
tym miejscu przerwać nasze 
rozważania na temat znaczenia owego 
„pierworodnego wstydu” z Księgi 
Rodzaju.  
 MÓWIĄ WIELCY  
 
Modlitwa jest oddechem życia 
nadprzyrodzonego. Jeśli jej zabraknie, 
umiera się duchowo. 
/bł. Jakub Alberione/.  
 
UŚMIECHNII SIĘ 
   
NIESPRAWIEDLIWOŚĆ. Mała Ania mówi 
do mamy: „Wiesz mamo, co jest 
niesprawiedliwe?” Matka patrzy na 
dziecko pytająco. Mała kontynuuje;  
„Że my nie mamy przed Panem Bogiem 
żadnych tajemnic, a On ma tyle 
tajemnic przed nami”.  
 
CZAS POSTU. Jeśli potraktujemy czas 
Wielkiego Postu poważnie, 
podejmiemy pewne zobowiązania, to 
prawdopodobnie doświadczymy w 
naszym życiu tego samego, co Jezus na 
pustyni. Szatan kusi, wystawia na 
próbę. Chce za wszelką ceną podważyć 
nasze zaufanie do Boga. Aby skutecznie 
opierać się jego pokusom, spróbujmy 
w czasie Wielkiego Postu zawsze 
pamiętać o modlitwie. W modlitwie nie 
chodzi o same słowa, gesty czy 
technikę, ale o to, by stanąć przed 
Bogiem i mieć pragnienie spotkania z 
Nim, wyrażone przez odpowiednią 
szatę modlitwy. Post nie jest celem 
sam  w sobie, lecz środkiem 
prowadzącym do odnowienia relacji 
i więzi, pobudza do wrażliwości 
duchowej. Czas, zdolności, dobre 
słowo, pieniądze, rzeczy materialne, 
pomoc innym- to wszystko może 
pomóc mi uwolnić się z pułapki 
egoizmu. Jeśli podejmiemy na czas 
Wielkiego Postu zobowiązania, to 
zobaczymy jak trudno będzie wytrwać. 
Jednak nie poddawajmy się. Kto zaufa 
Bogu do końca, ten osiągnie 
zbawienie/Weronika/. 
 


