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Zapraszamy na 
 I Parafialny Bal 
Andrzejkowy. 
Odbędzie się on 21 
listopada o godz. 19:00 
w restauracji 
Copernicus. 
Uczestnictwo nasze 
będzie jednocześnie 
wsparciem remontów 
na naszym kościele, 
które podjęliśmy w 
bieżącym roku. Koszt 
od uczestnika 220 zł. 
Zapisy w biurze 
parafialnym. 
 

 
 

 

Jubileusz 800-lecia 

Chrztu Lubawy 

 
 Ziemia, na której 

żyjemy, nasza mała Ojczyzna, 

nazywana często Świętą Ziemią 

Lubawską, niebawem 

obchodzić będzie wielki 

jubileusz. Osiem wieków temu 

na nasze tereny, zamieszkiwane wówczas przez pogańskich Prusów, przybył 

cysters z Łekna – Chrystian. Był on kontynuatorem misji nawracania pogan 

prowadzonej m.in. przez św. Wojciecha. Jego gorliwa służba i troska o zbawienie 

dusz zaowocowała pozyskaniem dla Chrystusa i świętej Wiary mieszkającego tu 

wodza plemiennego, księcia Surwabuno, władcy Ziemi Lubawskiej.  

 W 1215 r. mnich Chrystian wraz z Surwabunem i jeszcze jednym wodzem 

o imieniu Warpoda udali się do stolicy chrześcijaństwa, do Rzymu. Duchowy 

sukces cystersa Chrystiana spotkał się z wielkim uznaniem papieża Innocentego 

III, który obdarzył go w tym samym roku godnością biskupa dla ewangelizacji 

Prus. 

 6 stycznia 1216 r., w uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, 

wodzowie Surwabuno i Warpoda przyjęli chrzest z rąk papieża Innocentego III w 

katedrze biskupów Rzymu – bazylice Św. Jana na Lateranie. Książe Lubawski 

Surwabuno otrzymał wówczas imię chrzcielne Paweł. 

 Nawróceni wodzowie oddali siebie i swoje ziemie w opiekę biskupowi 

Chrystianowi, co zostało potwierdzone bullą papieską Pia vote fidelium 18 lutego 

1216 r. W dokumencie tym po raz pierwszy pojawia się wzmianka o Ziemi 

Lubawskiej: „…Czcigodny w Chrystusie Bracie [Chrystianie], przychylając się do 

próśb umiłowanego syna Pawła Prusa, ongiś Surwabunem zwanego, 

niedawno ochrzczonego w Stolicy Apostolskiej, kierowanych 

w sprawie zatwierdzenia nadania Ziemi Lubawskiej z jej przynależnościami, 

którego onże razem ze swoimi współplemieńcami, jak do nich z prawa należała, 

dobrowolnie dokonali, kierowani pobożnością, tobie i twoim następcom na 

prawowite posiadanie i własność.” 

 Rok 1216 dla nas mieszkańców Ziemi Lubawskiej będzie czasem 

wspomnienia tamtych wydarzeń, podziękowaniem za skarb wiary na naszej ziemi 

oraz upamiętnieniem początku chrześcijańskiej, katolickiej historii na naszych 

terenach. 

 Serdecznie zapraszam do włączenia się w całoroczne dziękczynienie Panu 

Bogu w naszych parafiach oraz w centralnych uroczystościach. Inauguracja  Roku 

Jubileuszowego 800-lecia Chrztu Ziemi Lubawskiej rozpocznie się 3 stycznia 

1216 r. Mszą św. w naszym kościele parafialnym w Lubawie. W dniach od 30 

stycznia do 7 lutego 2016 r. odbędzie się pielgrzymka dziękczynna do Rzymu, 

podczas której mamy nadzieję uczestniczyć w audiencji generalnej z następcą 

papieża Innocentego III – Ojcem  Świętym Franciszkiem. Kulminacyjną 

uroczystością Jubileuszu 800-lecia Ziemi Lubawskiej będzie oczywiście Odpust 

Lipski – 1-2 lipca. 

 Życząc wszystkim radości z codziennego pogłębiania relacji ze 

Zmartwychwstałym Panem Jezusem zapraszam do włączenia się w obchody 

jubileuszowe. 

                                           /-/ ks. Marcin Staniszewski, dziekan lubawski 
 
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 
Ogólna: Abyśmy umieli otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, nawet 
z tymi, którzy mają inne przekonania, niż my.  
Misyjna: Aby pasterze Kościoła z głęboką miłością dla powierzonej im owczarni 
towarzyszyli jej w drodze i ożywiali jej nadzieję.  
 

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: 
 Czwartek 15.00 – 17.00 

 

SAKRAMENT 

 POJEDNANIA: 
 Czwartek 15.00-17.00 

 i przed każdą Mszą św. 

 

NABOŻEŃSTWA: 

 
- NOWENNA DO MB 

  NIEUSTAJĄCEJ          

POMOCY 

  środa godz. 17.00 

 

- DO MIŁOSIERDZIA 

  BOŻEGO 

  piątek  godz. 16.45 

 

-DO NIEPOKALANEGO 

SERCA NMP 

  p-sza sobota  godz. 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 

oprócz czwartku 
i po każdej Mszy św. 

 

Redakcja gazetki zaprasza 
chętnych do współpracy. 

Kontakt z księdzem 

proboszczem. 
 

PRZECZYTAŁEŚ – 

PODAJ  DALEJ 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ! 

 

 

MÓWIĄ WIELCY Człowiek cieszy się prawdziwym pokojem i wolnością, kiedy ciało 
poddane jest duchowi a duch Bogu/ św. Leon Wielki ok.400-460/. 
 
UŚMIECHNIJ SIĘ Bliscy starali się pocieszyć pewnego kardynała na łożu śmierci. Mówili 
mu:- To tylko zapaść, to przeminie. A kardynał na to:- Zapaść przeminie. I ja też… 

 

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA PIERWSZOSOBOTNIE w 

każdą pierwszą sobotę miesiąca od września do czerwca w Kościele św. 

Jana i Michała Archanioła - intencja wynagradzająca Niepokalanemu 

Sercu NMP.  Modlitwa różańcowa o godz. 6.30, Msza św. i po niej 

nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. Należy; 1.Przystąpić do 

spowiedzi. 2.Przyjąć Komunię św. 3.Odmówić część Różańca. 4.Przez 

15 min. rozważać z Maryją tajemnice różańcowe. Każdemu, kto z 

miłości do NMP odprawi to Nabożeństwo, Matka Boża obiecuje: 

Przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia. Tym, 

którzy przyjmą to Nabożeństwo obiecuję zbawienie. Dusze te będą 

kochane przez Boga, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron. Pewność 

zbawienia to wielka łaska, bo obietnice Boże są nieodwołalne. Moje 

Niepokalane Serce będzie twoim schronieniem i drogą prowadzącą do 

Boga. 
 

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. godz.17.00,          

Mortęgi -ostatni 

czwartek m-ca po Mszy 

św.  godz18.00 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ: 
CHRZTY 
Marta Hładczuk 27. 09. 2015 

Xavier Szarmach 16. 10. 2015 

Gracjan Licznerski 17. 10. 2015 

Antonina Hanna Żurańska 17. 10. 2015 

Natalia Podgórniak 24. 10. 2015  

odbywają się w czwartą 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.  

 

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, 

 

ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele. 

Grzegorz Andrzej Trybus i Beata Urbańska 10. 10. 2015 

Piotr Paweł Nehring i Monika Zalewska 10. 10. 2015 

Artur Rafał Lemański i Ewelina Chechłowska 24. 10. 2015 

Michał Nowakowski i Ewelina Grus 24. 10. 2015 

 

POGRZEBY   
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 

Józef Żuralski 05. 10. 2015 (+ 01. 10. 2015) 

Franciszek Łachmański 07. 10. 2015 (+ 04. 10. 2015) 

Helena Karbowska 12. 10. 2015 (+ 09. 10. 2015) 

Marian Szatkowski 19. 10. 2015 (+ 16. 10. 2015) 

 
 

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 

01XI- Niedziela, Wszystkich Świętych, 
uroczystość Ap7,2-4.9-14;Ps24;1J3,1-
3;Mt5,1-12a Wielka jest wasza zapłata 
w niebie 
 
02XI- poniedziałek, Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych I Msza 
Hi19,1.23-27a;Ps27;1Kor15,20-24a.25-
28;Łk23,44-46.50.52-53.24.1-6a; II 
Msza Dn12,1-3;Ps42;Rz6,3-9;J11,32-45 
III Msza Mdr3.1-6.9;Ps103;2Kor4,14-
5,1;J14,1-6 
 
08XI- XXXII Niedziela Zwykła 
1Krl17,10-16;Ps146;Hbr9,24-
28;Mk12,38-44 Ze swego ubóstwa 
wrzuciła wszystko, całe swoje 
utrzymanie. 
 
09XI- poniedziałek, Rocznica 
poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, 
święto Ez41.1-2.0-9.12Ps46;J2,13-22 
 
11XI- środa, Narodowe Święto 
Niepodległości Mdr6,1-
11;Ps82;Łk17,11-19 
 
15XI- XXXIII Niedziela Zwykła Dn12,1-
3;Ps16Nbr10,11-14.18;Mk13,24-32 
Słowa moje nie przeminą 
 
16XI- poniedziałek, Rocznica 
poświęcenia rzymskich Bazylik św. 
Piotra i św. Pawła 1Mch10,1-15,41-
43,54-57,62-64;Ps119;Łk18,35-43 
 
21XI- sobota, Ofiarowanie NMP, 
wspomnienie 1Mch6,1-
13;Ps9;Łk20,27-40 
 
22XI- Niedziela, Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata, uroczystość 
Dn7,13-14 Ps93 Ap1,5-8;J18,33b-37  
A więc jesteś królem? 
 
29XI- I Niedziela Adwentu Jr33,14-
16;Ps25;1Tes3,12-4,2;Łk21,25-28,34 
36  Zbliża się wasze odkupienie 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

/rozw.ks. M.Krawiec SSP/. 
01XI- Mt5,1-12a Ludzkie wyczucie 
sprawiedliwości sprawia, że człowiek, 
który dobrze wypełnia swoje 
obowiązki, liczy na godziwe 

wynagrodzenie. Rzeczywistość 
nagrody w niebie jest jednak zupełnie 
inna niż ludzkie doświadczenia i 
wyobrażenia. Na życie wieczne 
człowiek niczym nie może sobie 
zasłużyć. Jest ono darem. Aby mieć 
nadzieję na jego otrzymanie, Trzeba 
wypełnić konkretne warunki. 
Mieszkańcami królestwa Bożego mogą 
być ludzie odznaczający się 
przymiotami moralnymi, o których 
Jezus mówi w kazaniu na górze. Kto je 
posiada, już jest szczęśliwy i 
błogosławiony. Pełnią tego szczęścia 
będzie się cieszył w Królestwie Jezusa. 
Bóg przed nikim nie zamyka drzwi 
swojego domu. Aby tam wejść, 
wystarczy przyjąć jego zaproszenie i tu 
na ziemi kierować się drogowskazem, 
jaki dał nam w osobie swojego Syna. 
08XI- Mk12,38-44 Jakość naszej relacji 
z Bogiem sprawdzana jest w 
sytuacjach, kiedy coś tracimy. To 
właśnie wtedy widać, jaka jest nasza 
ufność i posłuszeństwo wobec Boga. 
Ufność w Nim pokładana, tworzy 
przestrzeń, w której potrafimy 
rozpoznać i usłyszeć głos Boży. Jeśli tej 
ufności brakuje i człowiek nie ma 
głębokiego przekonania, że jego życie 
zależy od Boga, a to, co posiada jest 
Jego darem, wówczas lęk o możliwość 
utraty skutecznie zagłuszy Boże słowo. 
A wtedy nie będzie można dostrzec 
prowadzącej ręki Pana, ani 
doświadczyć cudu Jego opieki. Jezus 
daje nam przykład ubogiej wdowy, aby 
pokazać jak mamy przeżywać nasze 
życie w sposób wolny. Daje nam 
pewność, że kto oprze swoje życie na 
Nim doświadczy pełnię Jego łaski. 
15XI- Mk13,24-32 Bóg jest wieczny- to 
znaczy, że zawsze był i zawsze będzie. 
Niebo może przeminąć i czas ziemi 
może się skończyć, ale Bóg będzie 
zawsze. Objawiając ludziom siebie 
poprzez swoje Słowo wprowadził 
człowieka w tajemnicę swojej 
wiekuistości. Przyjmując z wiarą słowa 
Zbawiciela opierając na nich całe życie, 
sposób myślenia, działania, 
wartościowania, wchodzimy w tę 
niewidzialną, przenikniętą tajemnicą 
przestrzeń wieczności. Budując życie 
na trwałym fundamencie Słowa 
Bożego, możemy być pewni, że żadna 
burza nie zdoła naruszyć mocnej 

twierdzy naszej duszy. Nikt nie 
będzie mógł wedrzeć się do 
niej, ani zakłócić jej pokoju, bo 
dostępu do niej broni sam Jezus 
Chrystus. Nieprzemijalność 
słów Jezusa sprawia, że w 
każdej okoliczności są one 
jedyną drogą prowadzącą do 
ojca, że żyjąc nimi, nie można 
stracić  daru życia w jedności z 
Bogiem, życia, które nie 
przemija, które trwa na wieki. 
22XI- J18,33b-37 Pytanie to 
postawił Jezusowi Piłat podczas 
przesłuchania, które 
poprzedziło wydanie wyroku 
skazującego Syna Bożego na 
śmierć. Twierdząca odpowiedź 
Jezusa uznana przez Żydów za 
bluźnierstwo, była 
wystarczającym dowodem, aby 
haniebny proces zakończył się 
dla Niego śmiercią krzyżową. 
Odpowiedź dana Piłatowi była 
jak pieczęć przybita na 
mesjańskiej misji Chrystusa. 
Jezus- Król Wszechświata-  z 
tronu krzyża wydał wyrok 
niemający precedensu w 
dziejach ludzkości. Ułaskawił 
wszystkich bez wyjątku, 
wymazał akta ludzkich 
grzechów, zburzył więzienie 
śmierci i wszystkich obdarzył 
wolnością dzieci Bożych. Dziś ja 
muszę zapytać, samego 
siebie:„Czy jesteś Królem 
mojego życia, Jezu?” Czy służę 
Tobie i realizuję swym życiem 
politykę miłości? 
29Xi- Łk21,25-28.34-36 Trwamy 
w oczekiwaniu na powtórne 
przyjście Jezusa. Nasze 
odkupienie już się dokonało 
przez śmierć Zbawiciela na 
drzewie Krzyża ale jeszcze 
czekamy na moment pełnego w 
nim uczestniczenia, Życie 
chrześcijanina cechuje postawa 
czujności, oczekiwania, aby 
dzień, w którym przyjdzie Pan 
nie zaskoczył nas jak złodziej. 
Bądźmy przygotowani na 
spotkanie z Jezusem. Trwajmy 
w światłości dzieci Bożych, 
porzućmy zło, aby w dniu, w 
którym przyjdzie Bóg, nic nas 

nie oddzielało od Niego. 
Przyjmijmy Boga, który 
przyszedł nas wykupić z niewoli 
grzechu. Pomóżmy Mu w 
wielkim dziele zbawienia. 
Nawróćmy się, przygotujmy 
Mu drogę, aby w momencie 
Jego powtórnego przyjścia 
zastał nas czuwających. 
 
KATECHEZA ŚW.JANA PAWŁA II 

OBJAWIENIE I ODKRYCIE 
OBLUBIEŃCZEGO SENSU CIAŁA 
c.d. Jeśli mówimy o objawieniu 
i odkryciu zarazem, to ze 
względu na specyfikę 
jahwistycznego tekstu, w 
którym wątek teologiczny 
pojawia się jako zarazem 
antropologiczny, co więcej, 
jako pewna rzeczywistość 
uświadomiona przeżyta przez 
człowieka. Zwróciliśmy już 
poprzednio uwagę, że po 
słowach wyrażających pierwszą 
radość z zaistnienia człowieka 
„mężczyzną i kobietą’/ 
Rdz2,23/ następuje werset 
ustanawiający ich jedność 
małżeńską. Z kolei zaś werset 
mówiący o nagości obojga, 
wzajemnie wolnej od wstydu. 
Właśnie to znamienne 
zestawienie pozwala nam 
mówić o objawieniu i zarazem 
odkryciu „oblubieńczego sensu 
ciał w tajemnicy stworzenia. 
Ów sens jako objawiony a 
zarazem uświadomiony i 
przeżyty przez człowieka, 
potwierdza niejako do końca, 
że stwórcze obdarowanie, 
płynące z miłości, dosięgło 
pierwotnej świadomości 
człowieka –staje się 
wyczuwalnym nawet przez 
archaiczny tekst- przeżyciem 
wzajemnego daru. O tym zdaje 
się świadczyć także owa nagość 
pierwotnych rodziców wolna 
od wstydu. Księga Rodzaju 2,24 
mówi o małżeńskim i 
rodzicielskim przeznaczeniu 
męskości i kobiecości 
człowieka. „Łączą się z sobą tak 
ściśle, że stają się jednym 
ciałem”, będą poddawać swoje 

człowieczeństwo temu 
błogosławieństwu płodności, czyli 
„prokreacji” o jakiej mowa w 
pierwszym opowiadaniu /Rdz1.28/. 
Człowiek wchodzi w byt ze 
świadomością tego przeznaczenia, 
swej męskości- kobiecości czyli 
płodności. Równocześnie słowa 
Rdz2,25”byli nadzy, lecz nie 
odczuwali względem siebie wstydu” 
zdają się do tej podstawowej prawdy 
o znaczeniu ludzkiego ciała jego 
męskości i kobiecości dopowiadać 
prawdę nie mniej istotną i 
zasadniczą. Człowiek świadom 
prokreacyjnych możliwości swego 
ciała i płci jest równocześnie wolny 
„od przymusu” swego ciała i płci. 
Otóż pierwotna nagość, nagość 
wzajemna, nie obciążona wstydem, 
mówi o takiej wewnętrznej wolności 
człowieka. Czy jest to wolność od 
„popędu seksualnego?” Pojęcie 
„popęd” implikuje już wewnętrzny 
przymus, analogicznie do instynktu, 
który podtrzymuje płodność i 
prokreację w całym świecie istot 
żyjących. Zaje się natomiast, że oba 
teksty Księgi Rodzaju, pierwszy i drugi 
opis stworzenia człowieka, 
dostatecznie wiążą perspektywę 
ludzkiej prokreacji z podstawową 
prawidłowością bytowania 
osobowego. Analogia ludzkiego ciała i 
płci w stosunku do świata zwierząt 
jest w obu tych opisach podniesiona 
do godności „obrazu Bożego”, do 
godności osoby i komunii osób. Tej 
zasadniczej sprawie wypadnie nam 
poświęcić jeszcze dalsze analizy. Dla 
świadomości człowieka ważne jest to, 
że w owych tekstach biblijnych, które 
mówią o  „początku” człowieka 
znajdujemy objawienie 
„oblubieńczego sensu ciała” . Jeszcze 
ważniejsze jest ustalenie tego, co ów 
sens właściwie oznacza. 
 
SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA 
Nadzieja wypływająca z Ewangelii jest 
antidotum na ducha rozpaczy, który 
zdaje się rozrastać jak rak w 
społeczeństwach zamożnych, 
wewnętrznie bogatych, ale często 
doświadczających wewnętrznego 
smutku i pustki. Jak ogromne żniwo 
zebrała ta rozpacz wśród wielu 

naszych młodych! Oby nigdy młodzi 
nie byli okradani z nadziei! 
Zwróćmy się do Matki Bożej i 
prośmy o łaskę radowania się w 
wolności dzieci Bożych, korzystania 
z tej wolności mądrze, w służbie 
naszym braciom i siostrom, oraz 
życia i działania jako znaki nadziei, 
które znajdą swoje wypełnienie w 
tym wiecznym Królestwie gdzie 
panowanie jest służbą. 
 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ 
ZADUSZNY.  

W radosną uroczystość Wszystkich 
Świętych postawmy sobie i my 
pytanie, które błogosławiony Jan 
Paweł II sformułował następująco: 
„Czyż święci są po to, aby nas 
zawstydzać?” Jego odpowiedź 
brzmiała: „Tak. Mogą być i po to. 
Czasem konieczny jest taki zbawczy 
wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w 
całej prawdzie. Potrzebny jest, 
ażeby odkryć, lub odkryć na nowo 
właściwą hierarchię 
wartości…Ażeby zaświadczyć o 
wielkiej godności człowieka. 
Świadczyć o Chrystusie 
Ukrzyżowanym i 
Zmartwychwstałym… Świadczyć o 
powołaniu, jakie człowiek ma w 
Bogu”. Odkrywajmy więc dziś na 
nowo więzy, które łączą nas ze 
Świętymi w niebie i  wyznając wiarę 
w Świętych Obcowanie, miejmy 
nadzieję, że i my, wsparci mocą 
Ducha Świętego, osiągniemy pełną 
dojrzałość w wierze i „będziemy 
podobni do Boga, bo ujrzymy Go 
takim, jaki jest”. 
W Dniu Zadusznym odwiedzamy 
cmentarze i pogrążamy się w 
modlitwie za zmarłych. Śmierć jest 
doświadczeniem, które czeka nas 
wszystkich. Zaabsorbowani 
codziennością nie zastanawiamy się 
nad tym zbyt często. Skłonni do 
odsuwania myśli o śmierci, często 
zapominamy, co mówi na jej temat 
nasza wiara. Czy jesteśmy 
przygotowani na śmierć? Czy 
zastanawiamy się, że kiedyś 
nadejdzie nasz czas, że i my 
staniemy przed Stwórcą? 
 


