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Wszystkie boleści Chrystusa 
stały się udziałem Maryi, Matki 
Jego, na mocy przymierza ich 
najczulszych Serc. Maryja  
w swojej drodze duchowej 
musiała zmierzyć się z 
cierpieniem. Najtrudniejszym 
rodzajem cierpienia jest 
cierpienie duszy i ono właśnie 
stało się Jej udziałem. To 
właśnie w cierpieniu, a raczej 
 w sposobie jego przeżywania, 
objawia się prawda o naszym 
zaufaniu do Boga i całkowitym 
oddaniu się Jemu. Maryja dała 
dowód, że całkowite 
przylgnięcie do Boga uzdalnia 
człowieka do przejścia przez 
najtrudniejsze doświadczenia. 
„I od tej godziny uczeń wziął ją 
do siebie”. W owej  godzinie 
można widzieć czas Kościoła: 
nie widać już Pana chodzącego 
po ziemi, za to ofiarowując się 
na krzyżu, daje nam swoją 
Matkę. W Jej Sercu Bóg ukrył 
wielkie skarby i uczynił je 
dostępnymi dla tych, którzy 
zechcą Ją na serio wziąć do 
siebie i to na zawsze.  

         

 
 

         Rodzice powinni się martwić!? 
  
   We wrześniu przeżywać będziemy uroczystości I Komunii św. w Lubawie  
i w Mortęgach, w naszej Parafii. Z przyczyn wiadomych, uroczystości te  
nie odbyły się w wyznaczonym czasie. Nie mniej, nie zmniejsza to radości 
dzieci, rodziców i duszpasterzy, że Pan Jezus po raz pierwszy - wreszcie - 
przyjdzie do młodych serc. 
    NIESTETY bywa tak, że w życiu niektórych dzieci "przygoda" z Panem 
Jezusem obecnym w Eucharystii na tej uroczystości się kończy.  
Bynajmniej nie z winy dziecka! 
    A przecież Rodzice, którzy poprosili na Chrzcie św. o Wiarę dla swojego 
dziecka, są obowiązani, z pomocą łaski Bożej, tę wiarę rozwijać.  
Mądrzy Rodzice będą nadal sami dawać dziecku świadectwo, dopingować 
do dobrej modlitwy i systematycznej spowiedzi, bo martwią się o zbawienie 
swoich latorośli. A nieroztropni Rodzice? - Będą bezstresowo dalej żyć, 
mówiąc: "Jakoś to będzie!" 
    Hm. Jakoś to będzie? Katechizm uczy, że są trzy rzeczy ostateczne    
człowieka: 1. Śmierć; 2. Sąd Boży; 3. Niebo albo piekło. 
Troszczmy się i martwmy się o Niebo dla naszych dzieci. 

               
                                                
                                                        Ks. Marcin Staniszewski, proboszcz 
        

.  

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

         
 

                                                                                       
 

              PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY 
                      Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z        
                                                                                                                                 poszanowaniem. 
          WYMIANA OKIEN W KOŚCIELE. DZIĘKUJEMY OFIARODAWCOM. 
 

                                                                                                                                                                                

  

 

  

 

                   

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 

 

     
  

Odpust Porcjunkuli w Parafii Św. Jana Chrzciciela i Michała Archan. w Lubawie 

      
    

       
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Dorota Truszczyńska – 5.07 

2. Piotr Poniatowski – 11.07 

3. Wiktoria Winiewska – 12.07 

4. Maksymilian Grzywacz – 03.08 

5. Alicja Józefowicz – 11.08 

6. Jakub Adam Kowalkowski – 15.08 

7. Ignacy Kusik – 15.08 

8. Gabriel Lewicki – 15.08 

9. Szymon Sobiesiński – 22.08 

10. Alicja Żuralska – 23.08 

2. ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele. 
1.  Krzysztof Bieńkowski – Kinga Bielska – 11.07 

2. Karol Kamiński – Beata Laskowska – 16.07 

3. Piotr Kosior – Olga Wółkiewicz – 18.07 

4. Dawid Grubalski – Karolina Zapora – 22.07 

5. Mateusz Frycie – Nicole Piastowska – 25.07 

6. Piotr Mężykowski – Sylwia Kowalska – 08.08 

7. Kamil Józefowicz – Marta Napolska – 08.08 

8. Rafał Gajewski – Edyta Zabłotna – 08.08 

9. Szymon Sonnenfeld – Justyna Malinowska – 15.08 

10. Michał Kowalkowski – Dorota Majewska – 15.08 

11. Szymon Eremus – Malwina Gregorczyk – 21.08 

12. Bartnikowski Szymon – Bartnikowska Anna – 22.08 

3. POGRZEBY   
1. Krzysztof Mirosław Cichocki – 25.07 

2. Jan Domazer – 25.07 

3. Kazimierz Gawarzewski – 13.08 

4. Halina Dobrzyńska – 17.08 

5. Regina Maria Królak – Urbańska – 19.08 

6. Stefan Napiórkowski, zam. ost. w Olsztynie – 28.08 

        Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 

 

     Głos Św. Jana Chrzciciela –Pismo parafialne redaguje  zespól pod redakcją ks. Proboszcza (tel.507 143 682).         
Parafia Św. Jana Chrzciciela i Św. Michała Archanioła  14 -260  Lubawa  ul. Kupnera 22 

konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Lubawie  55 8832 0001 1001 0000 2987 0001 
 



LITURGIA SŁOWA 
 
06 IX- XXIII Niedziela Zwykła  
Ez33,7-9;Ps95;Rz13,8-10;Mt18,15-20 
08 IX- wtorek, Narodzenie NMP, święto 
Mi5,1-4a;Ps13Rz8,28-30Mt1,1-16.18-23 
12 IX- sobota, Najświętszego Imienia 
Maryi 1Kor10,14-22;Ps116B;Łk6,43-49 
13 IX- XXIV Niedziela Zwykła  
Syr27,30-28,7;Ps103;Rz14,7-9;Mt18,21-33 
14 IX- poniedziałek, Podwyższenie Krzyża 
Świętego, święto  
Lb21,4b-9;Ps78;Flp2,6-11;J3,13-17 
15 IX- wtorek, NMP Bolesnej  
Hbr5,7-9;ps31,J19,25,27 
18 IX- piątek, św. Stanisława Kostki, 
zakonnika, patrona Polski, święto 
Mdr4,7-15 lub 1J2,12-17; Ps148Łk2,41-52 
20 IX- XXV Niedziela Zwykła, Dzień 
Środków Społecznego Przekazu,  Iz55,6-
9;Ps145;Flp1,20c-24.27a;Mt20,1-16a 
23 IX- środa, św. o. Pio, wspomnienie, 
pierwszy dzień jesieni,  
Prz30,5-9;Ps119;Łk9,1-6 
27 IX-  XXVI Niedziela Zwykła  
Ez18,25-28;Ps25;Flp2,1-11;Mt21,28-32 
29 IX- wtorek, Świętych Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała   Dn7,9-10.13-
14(Ap12,7-12a);Ps138;J1,47-51 

 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
06 IX- Mt18,15-20 Wspólnota jest wielkim 
darem! To w niej i dzięki niej dojrzewają 
ludzkie relacje oparte na szacunku, miłości 
przebaczeniu, poszukiwaniu wspólnego 
dobra. Bóg największą troską otacza 
najbardziej pogubionych i 
pokrzywdzonych. Do takiej samej postawy 
zaprasza i nas. A my często postępujemy 
zupełnie odwrotnie. Najpierw wszyscy 
wiedzą o problemie jakiejś osoby, potem 
niektórzy wiedzą coś więcej, na końcu 
dowiaduje się sam zainteresowany i wtedy 
zamiast troszczyć się o tę osobę, 
pozostawiamy ją samą sobie. 
13 IX- Mt18,21-33 Przebaczenie drugiemu 
człowiekowi jest warunkiem koniecznym, 
aby samemu uzyskać przebaczenie. 
 Jest ono fundamentem naszego 
chrześcijańskiego życia. Bóg wybaczył 
człowiekowi jego nieposłuszeństwo. Jezus 
przebaczył swoim oprawcom to, że przybili 
Go do krzyża. Nie możesz twierdzić, że 
przebaczenie nie jest możliwe. Takie 
myślenie to pokusa, która może 
zaprowadzić cię do beznadziei. Jeśli Bóg 
wybacza nam grzechy, to jednocześnie 
uzdalnia nasze serca, abyśmy wybaczali 

innym, i to nie jeden raz, ale 
nieskończenie wiele razy.  
20 IX- Mt20,1-16a Dla Boga nigdy nie 
jest za późno. On daje szansę każdemu 
 i każdego zaprasza do swojej winnicy. 
Winnica – symbol Kościoła – to miejsce, 
dzięki któremu może powstać  
w przyszłości dobre wino. A wino,  
to symbol Bożej miłości. Im bardziej 
zaangażujemy się w troskę o rozwój 
Bożej winnicy, tym więcej miłości 
będziemy zdolni ofiarować 
współczesnemu światu. A co jest 
zapłatą? Coraz większe podobieństwo 
do Boga i zdolność kochania jak On.  
27 IX- Mt21,28-32 W życiu to nasze 
czyny, nie słowa świadczą o tym, kim 
i jacy jesteśmy. Jezus zaprasza nas, 
abyśmy czynili wolę Ojca, a nie jedynie 
wzywali Go. Gospodarz zwraca się do 
każdego ze swoich dzieci „synu”, mówi 
do nich jako ojciec. Pierwszy odpowiada 
mu: „Dobrze, panie”. Wychodzi z pozycji 
sługi, a nie dziedzica. Drugi natomiast 
mówi wprost: „Nie chcę”.  To „nie” 
pokazuje nam, że syn czuje się wolny. 
To właśnie ta wolność i świadomość 
synostwa pomaga mu opamiętać się 
i zmienić decyzję. Zrozumiał, że 
przyszłość winnicy zależy także od 
niego, że zaniedbując ją, nie tylko nie 
wypełnia wolę  Ojca, lecz także działa na 
własną niekorzyść.  
 

KATECHEZA  
ŚW. JANA PAWŁA II 
 
SENS POJĘĆ „CZYSTOŚĆ I NIECZYSTOŚĆ” 
Cd.      Mówiąc o czystości w znaczeniu 
moralnym – o cnocie czystości, 
posługujemy się analogią w świecie, w 
której zło moralne jest przyrównane do 
brudu. Analogia ta ma z pewnością 
bardzo dawne prawo obywatelstwa  
w świecie pojęć etycznych. Chrystus 
podejmuje ją i potwierdza w całej 
rozciągłości: „To, co pochodzi z serca, to 
czyni człowieka nieczystym”. Chrystus 
mówi w tym przypadku o wszelkim złu 
moralnym, o każdym grzechu,  
o naruszeniu różnych przykazań: „złe 
myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny 
nierządne, kradzieże, fałszywe 
świadectwa, przekleństwa” – a nie tylko 
o jednym gatunku tego zła. Tak więc 
pojęcie czystości i nieczystości  
w znaczeniu moralnym jest przede 
wszystkim pojęciem ogólnym, 
rodzajowym, a nie gatunkowym: każde 
dobro moralne jest przejawem 
czystości, każde zło, przejawem 

nieczystości. Wypowiedź                 
z Mt15,18-20 nie zacieśnia 
czystości do jednego tylko sektora 
moralności – tego mianowicie, 
który wiąże się z przykazaniem 
„Nie cudzołóż” i „Nie pożądaj”,  
do tego więc, który dotyczy 
wzajemnych odniesień mężczyzny 
i kobiety związanych z ciałem 
 i jego pożądliwością. W taki 
sposób możemy również 
rozumieć błogosławieństwo z 
Kazania na Górze, wypowiedziane 
pod adresem ludzi „czystego 
serca”: w znaczeniu szerszym, 
rodzajowym i węższym. Dopiero 
inne konteksty pozwolą na to, 
żeby zdecydowanie ograniczyć  
i ujednoznacznić to pojęcie.  
To szersze, rodzajowe pojęcie 
czystości obecne jest także  
w listach św. Pawła, w których 
stopniowo znajdziemy również 
owe konteksty wyraźnie 
ograniczające znaczenie czystości 
do zakresu „cielesnego”  
i „seksualnego” – do tego 
mianowicie znaczenia które 
wprowadzają nas słowa Chrystusa 
z Kazania na Górze o pożądaniu 
wyrażającym się już w „patrzeniu” 
na kobietę a przyrównanym do 
„cudzołożenia w sercu”.  
Św. Paweł nie jest autorem słów  
o trojakiej pożądliwości. Znajdują 
się one w Liście Janowym. Można 
natomiast powiedzieć, iż w 
ramach istotnego dla 1J2,16-17 
przeciwstawieniu wewnątrz 
człowieka – przeciwstawienia 
Boga i świata ( tego, co pochodzi 
„od Ojca” – i co „od świata”), 
które wyraża się w sercu i 
przenika w uczynki człowieka jako 
pożądliwość oczu, pożądliwość 
ciała oraz pycha tego życia. Paweł 
uwydatnia w człowieku inne 
przeciwieństwo: przeciwieństwo, 
a zarazem napięcie, Jest to 
przeciwieństwo pomiędzy ciałem 
a duchem i to przede wszystkim 
Duchem pisanym wielką literą. 
„Oto, czego uczę, postępujcie 
według ducha, a nie spełnicie 
pożądania ciała. Ciało bowiem do 
czego innego dąży niż duch, a 
duch do czego innego, niż ciało, 
 i stąd nie ma między nimi zgody, 
tak że nie czynicie tego, co 
chcecie”. (Ga 5,16-17).  Stąd też 
„życie według ciała” jest 

przeciwieństwem „życia według 
Ducha”. „Ci bowiem, którzy żyją 
według ciała, dążą do tego, czego 
chce ciało, ci zaś, którzy żyją według 
Ducha – do tego, czego chce Duch. 
(Rz8,5). Poprzez dalsze analizy 
będziemy się starali wykazać, że 
czystość – czystość serca, o jakiej 
mówił Chrystus w Kazaniu na Górze 
– urzeczywistnia się właśnie jako 
„życie według Ducha”.  
 

UŚMIECHNIJ SIĘ       
 
  ELOKWENCJA. Dziennikarz pyta 
Matkę Teresę: - Powiedz, Matko, co 
należy zmienić w Kościele? –  
Pana i mnie, drogi Panie.  
                                          

MÓWIĄ WIELCY                        
 
Młodzież musi widzieć w 
nauczycielu przyjaciela, który 
przede wszystkim mówi prawdę, 
który stara się przekazać młodemu 
pokoleniu cały dorobek kultury 
naukowej i religijnej. Nauczyciele 
muszą pamiętać, że wychowują 
młodzież dla Ojczyzny, która 
korzeniami sięga w daleka chlubną 
przeszłość.  
/bł. ks. Jerzy Popiełuszko/ 
 
08 września – 
 Święto Narodzenia NMP .        
                                                                
„A stało się to wszystko, żeby się 
wypełniło Słowo Pańskie 
powiedziane przez Proroka:< Oto 
Dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Emmanuel>, 
to znaczy „Bóg z nami”. Każde 
istnienie jest przez Boga chciane  
i każde ma sens. Bóg powołuje do 
życia i każdemu daje do wypełnienia 
określoną misję. Chodzi tylko o to, 
aby odkryć powołanie i  wypełnić je 
wielkodusznie, jak Maryja. Maryja 
nie od razu wiedziała, do jakich 
celów stworzył Ją Bóg. Zostało Jej to 
objawione później. Od początku 
jednak towarzyszyło Jej przekonanie 
o powołaniu do życia i miłości Boga. 
Gdyby nie ta wiara, 
 nie zrealizowałaby potem tej 
szczególnej misji.    
 
29IX- Św. Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała.       
                                                               
W walce ze złem Archanioł Michał 

stoi u boku Kościoła aby go bronić 
przed wszystkimi podłościami świata. 
Walka z demonem jest aktualna, 
ponieważ demon wciąż jest żywy  
i działa w świecie. Istotne zło, nieład, 
niespoistość człowieka, rozłam 
wewnętrzny jest nie tylko  
 

    
 
konsekwencją grzechu pierworodnego, 
ale również skutkiem natrętnego i 
ukrytego działania szatana. On objawia 
się jako sprytny uwodziciel /2Kor4,4/, 
który umie wcisnąć się do naszego 
działania, aby wprowadzić 
dysharmonię. Do walki ze złem wzywa 
nas postać św. Michała Archanioła, 
któremu Kościół tak na Wschodzie, jak i 
na Zachodzie nigdy nie przestał składać 
specjalnej czci. 
 
Modlitwa. Potężna Niebios Królowo 
 i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od 
Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć 
głowę szatana, prosimy Cię pokornie, 
rozkaż hufcom anielskim aby ścigały 
szatanów, stłumiły ich zuchwałość,  
a zwalczając ich wszędzie, strąciły do 
piekła. Święci Aniołowie  
i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie. 
Amen. 
 
SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA   
 
Bóg nas kocha. A kocha nas – jak mówi 
pewien święty- jakby szaleńczo. Miłość 
Boga wydaje się szaleństwem. Kocha 
nas: „Tak (…)umiłował nas, że Syna 
swego Jednorodzonego dał”(J3,16). Dał 
swojego Syna. Posłał swojego Syna. A 
posłał Go, żeby umarł na krzyżu. Ilekroć 
patrzymy na krzyż, znajdujemy tę 
miłość. Krzyż jest wielką księgą miłości 
Bożej. To nie jest przedmiot, który 
należy umieścić tu, czy tam, ładniejszy 
niezbyt ładny, bardziej antyczny, 

nowocześniejszy… nie. Jest właśnie 
wyrazem miłości Bożej. Bóg tak 
umiłował. Posłał swojego Syna, który 
się uniżył aż do śmierci krzyżowej 
w miłości. Jak wielu ludzi, jak wielu 
chrześcijan długo wpatruje się  
w krzyż… i tam znajdują wszystko. 
Zrozumieli w Duchu Świętym, że tam 
jest cała wiedza, cała miłość Boga, cała 
mądrość chrześcijańska. Paweł mówi  
o tym, wyjaśniając, że całe ludzkie 
rozumowanie przydaje się tylko  
w pewnej mierze, a prawdziwe 
rozumowanie, najpiękniejszy sposób 
myślenia, a także lepiej wyjaśniający 
wszystko, to Krzyż Chrystusa. 
 To „ Chrystus ukrzyżowany, który jest 
zgorszeniem  ‘ i szaleństwem., ale jest 
drogą. I to jest miłość Boża. Bóg  
„tak umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał” A dlaczego? 
 „ Aby każdy, kto w Niego wierzy nie 
zginął, ale miał życie wieczne”. Miłość 
Ojca pragnie mieć swoje dzieci ze sobą. 
Trzeba patrzeć na Ukrzyżowanego w 
milczeniu. Patrzeć na rany, na serce 
Jezusa, patrzeć na całość - Chrystusa 
Ukrzyżowanego, Syna Bożego 
uniżonego, upokorzonego - ze względu 
na miłość.  
 

MODLITWA 
TOWARZYSZĄCA KOMUNII 
DUCHOWEJ 
 
Dla osób, które nie mogą przystąpić do 
komunii sakramentalnej:           U stóp 
Twoich klękam, o mój Jezu, ofiaruję Ci 
żal mego skruszonego serca, które 
zanurza się w swojej nicości i w Twojej 
świętej obecności. Wielbię Ciebie w 
sakramencie Twojej miłości, pragnę Cię 
przyjąć w ubogim mieszkaniu mojego 
serca. W oczekiwaniu na szczęście 
komunii sakramentalnej, pragnę Cię 
mieć w duchu. Przyjdź do mnie, o mój 
Jezu, abym ja przyszedł do Ciebie. 
Niech Twoja miłość rozpali całą moją 
istotę, na życie i na śmierć. Wierzę  
w Ciebie, ufam Tobie, miłuję Cię.  
Niech tak będzie. Amen. 
                                              

 


