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Alleluja!                
Bij ą dzwony  

1. Alleluja! Biją dzwony,  
głosząc w świata 
wszystkie strony,  
że zmartwychwstał Pan!  
Alleluja, alleluja, alleluja! 
2. Biją długo i radośnie,  
że aż w piersiach serce 
rośnie,   
triumf prawdzie dan. 
Alleluja... 
3. W majestacie Boskiej 
chwały  
idzie Chrystus 
Zmartwychwstały  
między uczniów swych.  
Alleluja... 
4. Dzień wesoły nam dziś 
nastał,        
Pan po męce 
zmartwychpowstał,  
płynie pieśni ton.  
Alleluja… 

 

     BŁOGOSŁAWIENI,                                        
KTÓRZY NIE WIDZIELI A UWIERZYLI  

 
    Pamiętamy wydarzenie z Wieczernika, kiedy Zmartwychwstały Pan ukazał 

się Apostołom. Nie było wówczas wśród nich św. Tomasza. Kiedy 
uczniowie Pana opowiadali mu o tym co zaszło podczas jego 
nieobecności, on nie dał im wiary. Kiedy Chrystus ponownie przyszedł do 
nich, św. Tomasz upadł przed Nim i wypowiedział słowa: "Pan mój i Bóg 
mój!", na co Zmartwychwstały rzekł: "Uwierzyłeś, bo Mnie zobaczyłeś. 
Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli." 
Ile mamy lat: 10, 20, 40, 70 lub więcej? Miło było co roku świętować 
Wielkanoc i trochę ze zdziwieniem przysłuchiwać się niedowiarstwu św. 
Tomasza. Niektórzy kaznodzieje nie pozostawiali na nim suchej nitki, a i 
my, może, wydawaliśmy własny osąd na temat Apostoła! Jak mógł nie 
uwierzyć w zmartwychwstanie Pana? Przecież On to wszystko 
zapowiedział! Pozostali Apostołowie widzieli swojego Mistrza żywego! 
Mój Boże, przecież Ty do mnie też cały czas mówisz... „Przyjdźcie do 
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię", 
„Złóż swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma", „Kto spożywa Moje Ciało i 
Krew Moją pije ma życie...". Z jakim rozrzewnieniem i wiarą śpiewaliśmy 
także nie raz tę ostatnią zwrotkę radosnego hymnu Te Deum: "Zjaw swą 
litość w życiu całym, tym co żebrzą Twej opieki. Tobie Panie zaufałem, nie 
zawstydzę się na wieki". 
Siostro i Bracie: 
 

                       „Pan zmartwychwstał i jest z nami, Alleluja ! 
                       Dzięki niemu życie mamy, Alleluja ! 
                       Uprzątnijmy stare kwasy, grzechy nasze, 
                       w życie niechaj wejdzie łaska, nowy zaczyn.   
                       Pan z miłości umarł za mnie i za ciebie, 
                       - na tę miłość muszę życiem odpowiedzieć". 
                       Wierzysz w to? „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli." 
                       Życzę nam wszystkim Wielkanocy z Bogiem i wiarą w sercu. 
 
                                                    Ks. Marcin Staniszewski, proboszcz 
 
              PAPIESKIE  INTENCJE  APOSTOLSTWA   MODLITWY    

  Za tych, którzy ryzykują życie,  walcząc o podstawowe prawa ludzi 
w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także              
w demokracjach znajdujących się w kryzysie.    
                                      .                                                                                  

           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 
  Powiedz.-piątek g.15.00 
 
-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 
 
GODZINA ŚWIĘTA -1szy 
Czwartek m-ca g.21.00 
 
MSZA ŚW.Z MODL 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 

 

     
  

  
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 
Liturgia Męki Pańskiej; kościół parafialny: godz. 17.00, Mortęgi:              
godz. 17.00. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu całą noc. W Mortęgach do 22.00 
WIELKA SOBOTA 
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 w Mortęgach. 
Święcenie pokarmów: Lubawa: godz. 11.00;  12.00;  13.00;  14.00;  
na wirydarzu / wewn. dziedziniec klasztoru,wejście za gł.wejściem do kośc./ 
Wigilia Paschalna; kościół parafialny: godz. 21; Mortęgi: godz. 21.00 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  - Msze św. wg porządku 
niedzielnego.  
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - Msze św. wg porządku niedzielnego. 
Od Wielkiego Piątku w łączności z wieczorną Mszą św. Nowenna do 
Miłosierdzia Bożego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
-druga sobota m-ca     

  
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. Kaja Ruczyńska - 6 III 
                   2. Franciszek Szymański - 13 III 
                   3. Liliana Monkowska - 19 III 
                   4. Natalia Łucja Kłosowska - 20 III 
                   5. Kamil Gierat - 27 III 
                   6. Kamil Marszelewski 27 III 
                   7. Remigiusz Wiatr - 27 III 
            

2. ŚLUBY  – zapowiedzi czytane na mszy św. w niedzielę. 
           

2 POGRZEBY  
                           1. + Tadeusz Marszelewski - 4 III 
                         2. + Izabela Wiśniewska - 6 III 
                         3. + Ryszard Ziółkowski - 19 III 
                         4. + Helena Obuchowska - 22 III 
 
            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 
 
01 IV- Wielki Czwartek Wj12,1-8.11-
14;Ps116B;1Kor11,23-26;J13,1-15 
02 IV- Wielki Piątek, 16 rocznica odejścia 
JPII do Domu Ojca, Iz 52,13-
53.12;Ps31;Hbr4,14-16;5,7-9;J18,1-19.42 
O3 IV- Wielka Sobota – Wigilia Paschalna 
Rdz1,1-2,2;Ps104;Rdz22,1-
18;Ps16;Wj14,15-15.1a;Wj15Iz54,4a.5-
14;Ps30;Iz55,1-11;Iz12;Ba3,9-15.32-
4,4;Ps19;Ez36,16-17a,18-28;Ps42Rdz6,3-
11;Ps118,;Mk16,1-7 
04 IV- Niedziela  Zmartwychwstania 
Pańskiego, uroczystość  Dz10,34a.37-
43;ps118;Kol3,1-4(1Kor5,6b-8)J20,1-9 
05 IV- Poniedziałek Wielkanocny 
Dz2,14.22b-32;Ps16;Mt28,8-15 
11 IV- II Niedziela Wielkanocna, 
Miłosierdzia Bożego, uroczystość     
Dz4,32-45;Ps118;1J5,1-6;J20,19-31 
18 IV- III Niedziela Wielkanocna       
Dz3,13-15.17-19;Ps4;1J2,1-5;Łk24,35-48 
25 IV- IV Niedziela Wielkanocy           
Dz4,8-12;Ps118;1J3,1-2;J10,11-18 
 
SŁOWO NA NIEDZIEL Ę 
 
/koment. ks. M. Krawiec SSP / 
04 IV- J20,1-9 Pierwszym, choć pośrednim 
świadkiem Zmartwychwstania Jezusa  jest 
Maria Magdalena, która sama przychodzi 
do grobu i widzi jedynie odsunięty kamień.  
Drugim jest umiłowany uczeń, który jako 
pierwszy zobaczył wnętrze grobu. Trzecim 
świadkiem jest Piotr, który jako pierwszy 
wszedł do wnętrza grobu. Do tej pory 
uczniowie byli z Jezusem, ale nie mieli 
jasnej świadomości , kim On jest.  Dopiero 
Zmartwychwstanie budzi wiarę w uczniach, 
która jest równoznaczna z przyjęciem tego, 
co Pisma mówią o Jezusie. Żeby więc w 
Niego uwierzyć, nie wystarczy 
skoncentrować się tylko na świadectwach 
naocznych świadków, ale konieczne jest 
zrozumienie i przyjęcie  pisma, w którym 
Bóg objawił prawdę o swoim Synu.  
11 IV- J20,19-31 Uczniowie mogą dotknąć 
Jezusa i otrzymują Ducha , co świadczy o 
tym, że Jezus został otoczony chwałą przez 
Ojca. Misja Jezusa została dopełniona, 
teraz posyła On swoich uczniów. Daje im 
władzę odpuszczania i nieodpuszczania 
grzechów, co jest znakiem, że mają 
kontynuować Jego misję. Tomasz doszedł 
do pełni wiary w Bóstwo Jezusa przez 
bezpośrednie doświadczenie Jezusa  
Zmartwychwstałego. Jednak ideałem 
będzie dojście do pełnej wiary bez 
pośrednictwa zmysłów. Podstawowym  
założeniem Ewangelii było utrwalenie 

historii Jezusa  w formie spisanej , aby 
dzięki temu każdy człowiek mógł 
uwierzyć temu, każdy człowiek mógł 
uwierzyć  w Niego i uzyskać życie 
wieczne. Wiara w Jezusa jako w Syna 
Bożego możliwa jest w każdym czasie i 
w każdym miejscu.  
18 IV-Łk24,35-48 Jezus po 
Zmartwychwstaniu ukazuje się uczniom 
przede wszystkim po to, aby ich 
umocnić, gdyż po Jego śmierci 
przeżywają głęboką rozterkę. 
Uczniowie, jednak mimo czytelnych 
znaków, nie dowierzają. Łukasz, 
przedstawiając postawę uczniów, 
wykazuje, że zewnętrzne znaki nie 
zastąpią wiary. Świadectwo uczniów 
czerpie moc z wiary, która zostaje 
przeniknięta mocą Ducha Świętego. 
Uczniowie stają się również świadkami 
Wniebowstąpienia Jezusa, które 
oznacza, że Jego dotychczasowa 
obecność na ziemi jest zakończona. 
Jezus odchodząc, trzyma ręce w geście 
błogosławieństwa, co oznacza, że 
spoczywa ono na wszystkich wiernych, 
którzy będą żyć aż do powtórnego Jego 
przyjścia na końcu czasów.  
25IV-J10,11-18  Jezus jest pasterzem, 
ponieważ prowadzi wiernych do Ojca, 
karmi ich swoim Słowem, opiekuje się 
nimi, a nawet naraża swoje życie w ich 
obronie. Oddanie życia jest ideałem 
miłości, która powinna łączyć także 
uczniów Jezusa między sobą, tak jak 
łączy Jezusa z uczniami. Komentarz do 
obrazu pasterza przewodzącemu 
owcom ma więc charakter przede 
wszystkim etyczny. Mówi o tym, jaka 
powinna być postawa ucznia, który 
poszedł za Jezusem – Dobrym 
Pasterzem. 
 

KATECHEZA  
ŚW. JANA PAWŁA II 
 
 CZYSTOŚĆ – CNOTA I DAR.             
Święty Paweł w 1 Liście do Koryntian 
nazywa ciało ludzkie „świątynią Ducha 
Świętego.  Pisze: „Czy nie wiecie, że 
ciało wasze jest świątynią Ducha 
Świętego, który w was jest, a którego 
macie od Boga i że już nie należycie do 
samych siebie? Za wielką bowiem cenę 
zostaliście nabyci”(1 Kor6,19-20); „ Czyż 
nie wiecie że ciała wasze są członkami 
Chrystusa?”(1Kor 6-15). Apostoł 
wskazuje na Tajemnicę „odkupienia 
ciała” dokonaną przez Chrystusa jako 
źródło szczególnej powinności moralnej, 
które zobowiązuje chrześcijan do 

czystości, do tego, co w innym 
miejscu tenże sam Paweł określa 
jako powinność utrzymania ciała 
„w świętości i we czci”(1Tes4,4). 
Nie odsłoniliśmy jeszcze do kończ 
bogactwa myśli zawartej w 
tekstach Paawłowych, gdybyśmy 
nie dostrzegli , że tajemnica 
odkupienia owocuje w człowieku 
równocześnie na sposób 
charyzmatyczny. Duch Święty, 
który wedle słów Apostoła obiera 
ciało ludzkie na swoją „świątynię”, 
przebywa w nim, działając przez 
swoje duchowe dary. Wśród tych 
darów znanych teologii jako 
siedem darów Ducha Świętego, 
(według  Septuaginty i Wulgaty) 
Szczególnie bliski cnocie czystości 
wydaje się dar „czci”. Jeśli 
czystość predysponuje człowieka 
„do utrzymania ciała w świętości i 
we czci”, jak czytamy w 1 Liście do 
Tesaloniczan (4,4), to owa cześć, 
która jest darem Ducha Świętego, 
zdaje się szczególnie służyć 
czystości , uwrażliwiając ludzki 
podmiot na ową godność, jaka 
ciału ludzkiemu jest właściwa na 
mocy tajemnicy stworzenia i 
odkupienia. Poprzez dar czci 
Pawłowe słowa „Czyż nie wiecie, 
że ciało wasze jest świątynią 
Ducha Świętego, który w was 
jest(…), i że już nie należycie do 
samych siebie?” nabierają 
wymowy doświadczalnej i stają 
się żywą i przeżywaną prawdą 
czynów. Otwierają też one 
najpełniejszy dostęp do 
doświadczenia oblubieńczego 
sensu ciała oraz związanej z nim 
wolności daru, w której odsłania 
się głębokie oblicze czystości oraz 
jej organiczny związek z miłością. 
Chociaż utrzymanie ciała „w 
świętości i we czci” kształtuje się 
na drodze powstrzymywania 
„pożądliwej namiętności” - i droga 
taka jest nieodzowna – to przecież 
owocuje ona zawsze w głębszym 
doświadczeniu tej miłości, która w 
całą istotę człowieka, a więc także 
w jego ciało, wpisana jest „od 
początku” wedle obrazu i 
podobieństwa samego Boga. 
Dlatego też św. Paweł kończy swój 
wywód z 1 Listu do Koryntian, 
(6,13-20) znamiennym 
wezwaniem: „Chwalcie więc Boga 
w waszym ciele!” Czystość jako 

cnota, czyli umiejętność 
„Utrzymania ciała ludzkiego w 
świętości i we czci”, sprzymierzona z 
darem czci jako owocem 
zamieszkania Ducha Świętego w 
„świątyni” ciała, sprawia taką pełnię 
jego godności we wzajemnym 
odniesieniu ludzi, w której 
uwielbiony jest sam Bóg. Czystość 
jest chwałą ciała ludzkiego przed 
Bogiem. Jest chwałą Boga w tym 
ciele człowieka, przez które ujawnia 
się jego męskość i kobiecość. Z niej 
też płynie owo szczególne piękno, 
które przenika w każdą sferę 
wzajemnego obcowania ludzi 
pozwalając wyrazić w tym prostotę i 
głębię serdeczność i niepowtarzalny 
autentyzm osobowego zawierzenia. 
Może znajdzie się jeszcze później 
sposobność, ażeby szerzej 
wypowiedzieć się na ten temat. 
Związek czystości z miłością – a 
także związek tejże czystości w 
miłości z tym darem Ducha 
Świętego, którym jest dar czci, to 
mało znany wątek teologii ciała, a 
równocześnie wątek, który 
zasługuje na szczególne 
pogłębienie. Będzie to można 
uczynić jeszcze w ramach analiz 
dotyczących sakramentalności 
małżeństwa. A teraz jeszcze kilka 
słów nawiązania do Starego 
Testamentu, Pawłowa nauka o 
czystości jako „życie według  
Ducha”,   zdaje się wykazywać 
pewną ciągłość w stosunku do Ksiąg  
„mądrościowych” Starego 
Testamentu. Spotykamy się w nich z 
taką na przykład prośbą o czystość 
w myślach, słowach i uczynkach, : 
„Panie, Boże i Ojcze mego życia(…) 
niech nie panują nade mną żądze 
zmysłowe i grzechy cielesne, nie 
wydawaj mnie bezwstydnej 
namiętności”(Syr 25,4-6). Czystość 
bowiem jest warunkiem 
znajdowania mądrości  i 
postępowania w niej, jak czytamy w 
tejże samej Księdze: „Skierowałem 
ku niej [ to jest ku mądrości] moją 
duszę i znalazłem ją dzięki 
czystości”(Syr. 51,20). Oprócz tego 
można by także w jakiś sposób 
wziąć pod uwagę znany z liturgii 
tekst z Księgi Mądrości (8,21)w 
brzmieniu Wulgaty „widzę jednak, 
że nie zdobędę jej {tej Mądrości] 
inaczej, tylko Bóg pozwoli. Według 
tego nie tyle czystość jest 

warunkiem mądrości, ile mądrość 
byłaby warunkiem czystości, jako 
szczególnego daru Boga. Zdaje się, że 
już w powyższych tekstach 
mądrościowych zarysowuje się owo 
podwójne znaczenie czystości  jako 
cnoty i jako daru. Cnota służy mądrości 
a mądrość dysponuje do przyjęcia daru, 
który pochodzi od Boga. Dar ten 
umacnia cnotę i pozwala radować się w 
mądrości owocami czystego życia i 
postępowania. O ile Chrystus w swym 
błogosławieństwie z Kazania na Górze, 
odnoszącym się do ludzi „czystego 
serca”, uwydatnia „oglądanie Boga” – 
owoc czystości w perspektywie 
eschatologicznej  - to Paweł widzi jej 
promieniowanie w wymiarach 
doczesności, gdy pisze: „Dla czystych 
wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i 
niewiernych, nie ma nic czystego, lecz 
duch ich i sumienie są zbrukane. 
Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś, 
temu przeczą. Te słowa mogą się 
również odnosić do czystości w 
znaczeniu ogólnym i rodzajowym jako 
charakterystyki wszelkiego dobra 
moralnego. Dla Pawłowego rozumienia 
czystości w znaczeniu o jakim mowa w 
1 Liście do Tesaloniczan (4,3-5) oraz w 1 
Liście do Koryntian (6,13-20) w 
znaczeniu „życia według Ducha” 
podstawową wydaje się, jak widać z 
całości powyższych rozważań, 
antropologia nowych narodzin z Ducha 
Świętego . wyrasta ona swoimi 
korzeniami z rzeczywistości 
Chrystusowego odkupienia ciała, 
którego definitywnym wyrazem jest 
zmartwychwstanie. Istnieją też 
głębokie racje, ażeby całą tematykę 
czystości wiązać z tymi słowami 
Ewangelii, w których Chrystus odwołuje 
się do zmartwychwstania, co ma 
stanowić przedmiot dalszego etapu 
naszych rozważań. Tu jednak 
związaliśmy ją przede wszystkim z 
etosem odkupienia ciała. Odziedziczony 
z tradycji Starego Testamentu sposób 
rozumienia i przedstawiania czystości , 
znamienny dla Ksiąg „mądrościowych”, 
stanowił z pewnością dalsze niemniej 
realne przygotowanie do Pawłowej 
nauki o czystości  jako „życiu według 
Ducha”. Z pewnością też ułatwiał on 
wielu słuchaczom Kazania na Górze 
zrozumienie tych słów Chrystusa , w 
których w wykładzie przykazania „Nie 
cudzołóż” , odwołał się on do „serca” 
ludzkiego. Całokształt naszych 
rozważań mógł w ten sposób ukazać, w 

pewnej przynajmniej mierze, jakim 
bogactwem i głębią odznacza się nauka 
o czystości w samych swoich biblijnych 
i ewangelicznych źródłach.  
 

MÓWI Ą WIELCY  
 
 Człowiek nigdy nie jest taki wielki,    
jak wtedy, kiedy klęczy przed Bogiem.  
/św. Jan XXIII/. 
 

UŚMIECHNIJ SIĘ   
 
Pewien kardynał przybywa spóźniony 
na spotkanie i tak usprawiedliwia się 
przed papieżem: - Wasza 
Świątobliwość nawet nie wie, jak 
trudno jest jeździć po Rzymie. 
Odpowiedź Roncallego: - A Eminencja 
nie wie, jak trudno być szoferem 
Kościoła… 
 

   
 
02 kwietnia minęła  16. rocznica 
odejścia św. Jana Pawła II do Domu 
Ojca, a 27 kwietnia szósta rocznica 
kanonizacji. Pamiętajmy o Jego nauce 
oraz wypełniajmy Jego duchowy 
testament, budując cywilizację miłości. 
 

MODLITWA ZA  KAPŁANÓW   
 
Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste, 
obdarz naszych Kapłanów swą mocą     
i miłością. Uzbrój ich w cierpliwość  i 
wyrozumiałość wobec ludzkiej słabości. 
Daj im niezłomne męstwo  w walce z 
wszelkim złem. Naucz ich pasterskiej 
troski o zaginione owce i uczyń 
światłymi przewodnikami na drogach 
naszych zwątpień i załamań. Zanurz ich 
w swojej świętości, aby ich życie było 
ciągle żywym znakiem, w którym ludzie 
rozpoznają Ciebie, Panie. Amen. 
 
 


