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CZAS WSTĘPOWANIA NA 
ŚWIĘTĄ GÓRĘ PASCHY     
 
  Okres liturgiczny        
Wielkiego Postu                      
jest czterdziestodniowym 
przygotowaniem do pełnego     
i owocnego przeżycia Paschy. 
Jest to czas stosowny,             
„w którym wstępujemy na 
świętą górę Paschy”. Chrystus 
Pan przed objawieniem się 
światu jako Mesjasz i przed 
rozpoczęciem dzieła 
ewangelizacji świata, którego 
dopełnieniem była Męka, 
Śmierć i Zmartwychwstanie, 
udał się na pustynię gdzie przez 
czterdzieści dni i nocy modlił 
się, pościł i walczył z szatanem. 
Idąc za wzorem swego Mistrza 
czynimy podobnie. Wielki Post 
jest dla nas czasem 
wstępowania wraz                      
z Chrystusem na świętą górę  
Paschy każdego roku z coraz 
większą pokorą                             
i coraz większą miłością.  

      
    Wielki Post – „Nawracajcie się…” 
  

            Jesteśmy już po Środzie Popielcowej. Posypaliśmy sobie głowy popiołem 
i co dalej? Mamy się nawrócić! Nie chodzi tu, bynajmniej, tylko o powzięcie 
postanowień na okres 40 dni. To jest, oczywiście, bardzo ważne. Jednak, 
najczęściej, dobre postanowienia poskramiają nasze zmysły i ciało; pokazują do 
czego jesteśmy przywiązani, czym może zniewoleni. 
        Wejście na drogę nawrócenia to coś więcej… To zmiana myślenia. Tak, aby 
inaczej żyć, lepiej żyć, właściwie-normalnie żyć, wpierw należy zmienić swoje 
myślenie: priorytety życiowe, wartościowanie. Najprościej byłoby powiedzieć, że 
nawrócenie to postawienie w centrum swoich myśli i pragnień Pana Boga. Tak, to 
prawda! Tylko jak to uczynić, skoro nie jest się do tego w pełni przekonanym? 
Trzeba wpierw mocno i trwale uwierzyć, że to Pan ma zawsze i we wszystkim 
rację. Jeśli człowiek podąża za czymś, coś myśli i jest to zgoła coś innego niż 
mówi Bóg, to…..?, to człowiek się myli, jest w błędzie. 
   Świat, a w nim my, każdy z nas powinien wreszcie otrząsnąć się z przekonania, 
że we wszystkim, w każdej dziedzinie i sprawie ma rację. Bo do czegóż to 
prowadzi? Słyszymy często, że dziecko jest niekochane, a nawet – o zgrozo – 
zostało pobite czy zamordowane. Kto najczęściej to zrobił, kto tak postąpił? –
Partner, konkubent, przyjaciel matki dziecka. Straszne są takie informacje… Ale 
tak się dzieje jeśli odrzuca się małżeństwo i rodzinę. Cóż bowiem może znaczyć 
dla mężczyzny dziecko, które nie jest jego dzieckiem (oczywiście są wyjątki, ale 
najczęściej wówczas, kiedy mężczyzna wchodzi w sakramentalny związek 
małżeński z kobietą i w tej decyzji na ślub jest decyzja przyjęcia dziecka przyszłej 
żony)? Dopóki nie będzie szacunku dla Bożej instytucji małżeństwa i rodziny, 
dopóty będą dziać się takie czy podobne okropności. To tylko jeden przykład, co 
znaczy zmienić myślenie. 
     Nawrócić się, to zmienić myślenie!. 
                    Życzę Wszystkim błogosławionego czasu Wielkiego Postu. 

         

                                          ks. Marcin Staniszewski, proboszcz            
       Droga Krzyżowa: 
                         Lubawa – piątek, godz. 16:30 i 18:30 (z Komunią Św.) 
                         Mortęgi – piątek, godz. 18:00, później  Msza św. 
                         Terenowa Droga Krzyżowa 27 III 
                         Droga Krzyżowa ulicami Lubawy – Wielka. Środa 
      Gorzkie Żale: 
                        Lubawa – niedziela, godz. 16:00 
                         Mortęgi – niedziela, po Mszy św. o godz. 9:15 
 
      Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy: 
                    Aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.  
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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 

 

     
  
 

Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi ks. bp Edward Kawa ze Lwowa 
                                                               Rozpoczęcie niedziela: 15 marca 2020 

                                         Poniedziałek - środa.  16-18 marca                          
msze św. z naukami godz.: 7:00, 17:00, 18:00  (Mortęgi) i 19:00 

 
Msza święta z okazji 100.rocznicy odzyskania 
Niepodległości Lubawy i Ziemi Lubawskiej 

 

               
   

               
    
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. - Krzysztof Marcin Ochoński – 30 I 
                  2. - Stanisław Curzydło – 9 II 
                  3. - Przemysław Gębicki – 9 II 
                  4. - Kacper Siemiński 21 II 
                  5. - Aleksander Górski – 29 II 
                  6. - Wojciech Kasprowicz – 29 II 
                  7.  - Miłosz Wysocki – 29 II 
      

2.    BIERZMOWANIE                                                      
Odbywa się raz w roku.  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   
                        - śp. Maria Brzezińska – 18 II 
                        - śp. Wiesława Suchecka – 21 II 
                        - śp. Henryk Wojtowicz – 26 II 

        Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 
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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 
 
01 III- 1 Niedziela Wielkiego Postu  
Rdz2,7-9.3,1-7;Ps51;Rdz5,12-19;Mt4,1-11 
08 III- 2 Niedziela Wielkiego Postu  
Rdz12, 1-4a;Ps33;2Tm18b-10;Mt17,1-9 
13 III- piątek, 7 rocznica wyboru papieża 
Franciszka   Rdz37,3-4.                                  
12-13a.17b-28;Ps105;Mt21,33-43.45-46 
15 III- 3 Niedziela Wielkiego Postu   
Wj17,3-7;Ps95;Rz5,1-2.5-8;J4,5-42 
19 III- czwartek, św. Józefa, Oblubieńca 
NMP, uroczystość                               
2Sm7,4-5a.12-14a.16;Ps89;Rz4,13.16-
18.22;Mt1,16.18-21.24 lub Łk2,41-51a 
22 III- 4 Niedziela Wielkiego Postu 
1Sm16,1b.6-7.10-13b;Ps23;Ef5,8-14;     
J9,1-41  
25 III- środa, Zwiastowanie Pańskie, 
uroczystość , Dzień Świętości Życia    
Iz7,10-14;Ps40;Hbr10,4-10;Łk1,26-38 
29 III- 5 Niedziela Wielkiego Postu, 
przejście na czas letni                         
Ez37,12-14;Ps130;Rz8,8-11;J11,1-45 

 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
/Komentarz ks. M. Krawiec SSP/ 
01 III Mt4,4-11 Jezus jest wyprowadzony 
przez Ducha na pustynię, aby tam doznać 
kuszenia i wskazać nam drogę walki ze 
złem. Jezus nigdy nie wchodzi w dialog ze 
Złym. Tylko opiera się na słowie Ojca, które 
jest dla Niego tarczą. Szatan uderza w to, 
co jest dla Jezusa najcenniejsze- Jego 
tożsamość Syna Bożego. To uczy nas, że 
pokusa nie jest związana ze słabością, czy 
grzechem, ale z naszą mocą. Nie jesteśmy 
kuszeni do czegoś, czego nie potrafimy,   
ale do tego, co leży w zasięgu naszych 
możliwości, co jest naszym atutem, mocną 
stroną, zdolnością, darem od Boga. Im 
większy jest nasz ludzki potencjał, tym 
większa będzie pokusa.  
08 III Mt17,1-9 Czas Wielkiego Postu 
zaprasza nas do wewnętrznej przemiany. 
Nasz wysiłek ascetyczny , dobre 
postanowienie, czy pokuta  same w sobie 
nie mają mocy nas przemieniać. Nasze 
serca przemienia obecność Jezusa- być 
blisko Niego, tak jak byli Piotr, Jan i Jakub. 
Warto mieć odwagę zatrzymać się w tym 
tygodniu i pozwolić poprowadzić się 
Jezusowi na górę własnego serca , własnej 
duszy. Na górę sanktuarium sumienia        
w świat ciszy i milczenia, aby usłyszeć jak 
Jezus modli się w moim sercu, jak rozbłyska 
pięknem chwały Jego oblicze w mojej 
duszy. Bo właśnie odkrycie obecności Boga 

żyjącego we mnie jest źródłem mojej 
przemiany.  
15 III J4,5-42 Dziś Jezus zmęczony 
drogą, siada przy studni mojego życia. 
Jest utrudzony poszukiwaniem mnie w 
moich zagubieniach i odejściach. Prosi: 
„Daj Mi się napić”. Może i ja czuję się 
zaskoczony, jak ta Samarytanka, a może 
z innych, niż ona powodów, ale i dla 
mnie dużym zaskoczeniem jest to,  
że Jezus o coś mnie prosi, że mnie 
potrzebuje. Jemu nie chodzi tutaj  
o wodę. Ale o spotkanie, dialog, 
rozmowę.  
22 III J9,1-41Jakże często odczytujemy 
cierpienie, chorobę, trudności, porażki 
jako Bożą karę za grzechy nasze lub 
naszych bliskich. Tymczasem zło, które 
nas spotyka jest po części tajemnicą 
 a po części konsekwencją naszych 
błędnych lub grzesznych wyborów,  
ale nie Bożą karą. Jednak to właśnie te 
trudności są dla nas szczególną łaska, 
gdyż w nich Bóg objawia swoją miłość    
i chwałę.  
29 III J11,1-45 Jezus jest głęboko 
poruszony śmiercią swego przyjaciela 
Łazarza, cierpieniem Jego sióstr,              
i znajomych. Przyjaźń ludzka jest tak 
wielkim darem, że potrafi wyratować z 
niejednych trudności. A przyjaźń Boga 
wybawia ze śmierci, w którą się 
pogrążamy przez grzech. Jezus ukazuje 
nam, że trudności i cierpienia nie są 
chciane przez Boga, ale i z nich potrafi 
Bóg wydobywać dobro, życie i nadzieję. 

 

KATECHEZA  
ŚW. JANA PAWŁA II 
 
 RELACJA MIĘDZY TYM, CO „ETYCZNE”, 
A TYM, CO „EROTYCZNE”. 
Prowadząc nasze rozważania na temat 
wypowiedzi  Chrystusa z Kazania na 
Górze, w którym mówi On o 
przykazaniu „Nie cudzołóż”, a następnie 
porównuje „pożądanie” („pożądliwe 
patrzenie”) do cudzołożenia w sercu, 
staramy się odpowiedzieć sobie na 
pytanie: czy słowa te tylko oskarżają 
serce ludzkie, czy też stanowią 
wezwanie pod jego adresem. 
Wezwanie, rzecz jasna, o charakterze 
etycznym . Wezwanie ważne i istotne 
dla samego etosu Ewangelii. 
Odpowiadamy, że słowa te stanowią 
takie właśnie wezwanie. Równocześnie 
staramy się te refleksje przybliżyć        
do tych szlaków, po których chadza 
świadomość ludzi współczesnych. Już na 

dawniejszym etapie naszych 
rozważań wspomnieliśmy o 
erosie. To greckie wyrażenie Które 
z mitologii przeszło do filozofii,  
a z kolei trafiło do literatury i do 
mowy potocznej, jest –  w 
przeciwieństwie do słowa „etos” – 
obce i nieznane na terenie 
biblijnym. Jeśli słowem „etos” , 
znanym Septuagincie  i Nowemu 
Testamentowi, posługujemy się  
w niniejszych analizach tekstów 
biblijnych , to czynimy to z uwagi 
na znaczenie ogólne , jakiego 
nabrało ono w filozofii i teologii, 
ogarniając w swej treści złożone 
dziedziny dobra i zła zależnego od 
ludzkiej woli, dobra i zła 
moralnego poddanego prawom 
sumienia i wrażliwości ludzkiego 
serca. Słowo „eros” prócz tego,  
że jest imieniem własnym postaci 
mitologicznej, posiada swe 
znaczenie filozoficzne u Platona, 
które zdaje się różnić od znaczenia 
obiegowego, a także od 
znaczenia, jakie zwykle posiada w 
literaturze pięknej. Oczywiście, że 
musimy tutaj uwzględnić cały 
wachlarz znaczeń, które różnią się 
od siebie odcieniami, zbliżając się 
bardziej do postaci mitologicznej, 
bądź też do treści filozoficznej, 
bądź też odchodząc w kierunku 
widzenia nade wszystko 
somatycznego, czy też 
seksualnego. Uwzględniając taki 
rozległy wachlarz znaczeń, 
wypada również w sposób 
zróżnicowany ocenić to, co łączy 
się z „erosem” i bywa określane 
jako „erotyczne”. Wedle Platona 
„eros” oznacza tę siłę 
wewnętrzna, która porywa 
człowieka ku wszystkiemu, co 
dobre, prawdziwe i piękne. Owo 
„porwanie” wskazuje w tym 
wypadku na intensywność 
podmiotowego aktu ducha 
ludzkiego. Natomiast w znaczeniu 
obiegowym , a także w literaturze 
pięknej, owo „porwanie” zdaje się 
być zmysłowej natury. Wywołuje 
ono wzajemne dążenie obojga: 
mężczyzny i kobiety, do zbliżenia i 
zjednoczenia ciał, tego 
zjednoczenia o którym mówi 
Rdz2,24. Pozostaje sprawą 
interpretacji „erosa”, jeśli pytam, 
czy wyraża ono to samo, co opis 

biblijny, który niewątpliwie daje 
świadectwo wzajemnej fascynacji i 
odwiecznego wezwania człowieka 
poprzez jego męskość i kobiecość 
do owej „jedności w ciele”, jaka ma 
jednocześnie urzeczywistniać 
zjednoczenie – komunię osób. I dla 
tej właśnie interpretacji „erosa” 
 (a równocześnie jego stosunku do 
etosu), kluczowe znaczenie posiada 
również to, w jaki sposób 
zrozumiemy owo „pożądanie” z 
„Kazania na Górze”. Wydaje się, że 
język potoczny bierze pod uwagę to 
znaczenie „pożądania”, które 
poprzednio określiliśmy jako 
„psychologiczne”, a można by je 
nazwać również „seksuologicznym”, 
przy założeniach, które ograniczają 
się do przyrodniczej „somatycznej” 
 i sensualistycznej interpretacji 
ludzkiego erotyzmu. Otóż  
w znaczeniu psychologicznym albo 
seksuologicznym pożądanie 
wskazuje na podmiotową 
intensywność dążenia do 
przedmiotu z uwagi na jego 
charakter seksualny (wartość 
seksualną). Owo dążenie ma swą 
podmiotową intensywność ze 
względu na swoiste „porwanie”,  
które ogarnia i opanowuje sferę 
emotywną człowieka i wciąga jego 
cielesność (somatyczną męskość, 
względnie kobiecość ). Kiedy w 
Kazaniu na Górze słyszymy o 
„pożądaniu”, o człowieku 
(mężczyźnie), który „patrzy 
pożądliwie” na kobietę, słowa te, 
rozumiane w znaczeniu 
psychologicznym (seksuologicznym), 
odnoszą się do sfery zjawisk , które 
wedle obiegowego języka bywają 
określane jako „erotyczne”. W 
granicach wypowiedzi z Mt5,27-28 
chodzi tylko o akt wewnętrzny, 
natomiast jako „erotyczne” bywają 
określane przede wszystkim te 
sposoby działania, wzajemnego 
zachowania się mężczyzny i kobiety, 
które są zewnętrznym wyrazem 
takich właśnie aktów 
wewnętrznych. Niemniej jednak 
zdaje się nie ulegać wątpliwości,    
że przy takim rozumieniu trzeba by 
położyć znak równości pomiędzy 
„erotyczne a „płynące z pożądania” 
( i służące zaspokojeniu samej 
pożądliwości ciała). Jeśli tak, to 
słowo Chrystusa z Mt5,27-28 

zawierałyby sąd negatywny o tym, co 
„erotyczne”, a zwracające się do serca 
ludzkiego, stanowiłyby zarazem jakieś 
surowe przestrzeżenie przed „erosem”. 
Jednakże wspomnieliśmy już 
poprzednio, iż „eros” ma wiele odcieni 
znaczeniowych. I dlatego też, próbując 
określić stosunek wypowiedzi z Kazania 
na Górze (Mt5,27-28) do rozległej 
dziedziny zjawisk „erotycznych”, czyli 
owych działań i zachowań wzajemnych, 
wśród których mężczyzna kobieta 
zbliżają się do siebie i łączą się ze sobą 
w jedność ciała, należy liczyć się z tą 
wielością odcieni znaczeniowych 
„erosa”. Wydaje się bowiem rzeczą 
możliwą, ażeby , biorąc pod uwagę jego 
znaczenie platońskie, w obrębie pojęcia 
„eros” znalazło się miejsce dla tego 
etosu, dla tych części etycznych,  
a pośrednio także teologicznych. Które 
na drodze niniejszych sukcesywnych. 
analiz zostały wydobyte z 
Chrystusowego odwołania się do serca 
w Kazaniu na Górze. Chyba nawet 
znajomość wielu odcieni 
znaczeniowych „erosa”, oraz tego co w 
zróżnicowanym doświadczeniu i opisie 
człowieka różnych epok bywa 
określane jako  
„ erotyczne” może dopomóc  
w zrozumieniu swoistego i złożonego 
bogactwa tego serca, do którego 
Chrystus odwołał się w swej 
wypowiedzi z Mt5,27-28. Jeśli 
przyjmiemy, że „eros” oznacza siłę  
wewnętrzną, która porywa człowieka  
w stronę tego, co prawdziwe, dobre       
i piękne, to wówczas w obrębie tego 
pojęcia widać także otwartą drogę      
ku temu, co Chrystus chciał wyrazić      
w Kazaniu na Górze. Słowa z Mt5,27-28 
jeżeli są „oskarżeniem” serca ludzkiego, 
to równocześnie i daleko bardziej 
jeszcze są skierowane do niego 
wezwaniem. Owo wezwanie jest  
kategorią właściwą  dla etosu 
odkupienia. Wezwanie do tego,           
co prawdziwe, dobre i piękne, oznacza     
w etosie odkupienia równocześnie 
konieczność przezwyciężenia tego, co 
płynie z trojakiej pożądliwości. Oznacza 
to możliwość i konieczność 
przetworzenia tego, co zostało 
obciążone pożądliwością ciała. 
Niemniej, jeśli słowa z Mt5,27-28 są 
takim wezwaniem, to w takim razie 
oznaczają  one, że „eros” i „etos” w tej 
dziedzinie (erotycznej), nie rozchodzą 
się z sobą, nie przeciwstawiają się sobie 

wzajemnie, ale są wezwane do 
spotkania się w sercu człowieka –  
i w tym spotkaniu przynoszą owoce. 
Godny „serca” ludzkiego jest taki 
kształt tego, co erotyczne, który 
zarazem jest kształtem etosu: tego,  
co etyczne. Jest to stwierdzenie 
niezmiernie ważne równocześnie dla 
etosu i etyki. Z tym ostatnim bowiem 
pojęciem łączy się bardzo często 
znaczenie „negatywne”- dlatego, 
 że etyka niesie ze sobą normy 
 i przykazania a także zakazy. Słowa  
z Kazania na Górze na temat 
„pożądania” („pożądliwego 
patrzenia”)skłonni jesteśmy rozumieć 
także  wyłącznie jako zakaz – zakaz  
w dziedzinie erosa czyli w dziedzinie 
erotycznej. Bardzo często też na takim 
tylko rozumieniu sprawy 
poprzestajemy, nie starając się 
odsłonić wartości głębokich i istotnych, 
jakie zakaz ten odsłania, to znaczy 
zabezpiecza. Ale nie tylko zabezpiecza. 
Również udostępnia i wyzwala., jeśli 
nauczymy się otwierać nasze „serca” 
ku tym wartościom. Chrystus  
w Kazaniu na Górze tego właśnie nas 
uczy, ku temu skierowuje ludzkie serce. 
 

MÓWIĄ WIELCY     
  
Jeśli gromadzisz bogactwa jak skarb, 
one kradną ci duszę                       
/papież Franciszek/ . 
 

UŚMIECHNIJ SIĘ      
                                                                 
Któż nie słyszał o św. Ojcu Pio, 
stygmatyku posiadającym dar bilokacji, 
w wieku pięciu lat mającym wizje nieba 
przeplatane wizją piekła                           
i atakami szatana, mającym również 
dar spoglądania do wnętrza człowieka, 
który objawiał się szczególnie podczas 
spowiedzi. Kiedyś będąc przy łożu 
umierającego człowieka, Ojciec Pio 
dodawał mu otuchy, gdyż ten wątpił    
w miłosierdzie Boże. – Bóg ci wybaczy- 
zapewnił go Ojciec Pio.- Skąd ojciec ma 
tę pewność?- zapytał umierający.         
– Bo On zajmuje się tym zawodowo -     
odparł Ojciec Pio. 

 
             
 


