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Obyśmywszyscy w tym 

WIELKIM POŚCIE 
oddawali cześć należną 
Krzyżowi Chrystusa 
przez który dokonało się 
nasze zbawienie. 
Oby zwycięstwo krzyża – 
zmartwychwstanie  
I życie wieczne- 
stało się udziałem 
każdego z nas. 
 
Krzyżu Chrystusa 
bądźże pochwalony, 
na wieczne czasy 
bądźże pozdrowiony! 
Gdzie Bóg, 
Król świata całego 
dokonał życia swojego. 
 
Krzyżu Chrystusa 
bądźże pochwalony 
na wieczne czasy 
bądźże pozdrowiony! 
Ta sama krew Cię skropiła, 
która nas z grzechów 
obmyła. 
 
Krzyżu Chrystusa 
bądźże pochwalony, 
na wieczne czasy 
bądźże pozdrowiony! 
Z ciebie moc płynie i męstwo, 
w tobie jest nasze  
zwycięstwo. 
 
 

 

  Czym jest Chrzest Święty? 
 

Trwamy w przeżywaniu Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski 

i 800-lecia chrztu Lubawy i Ziemi Lubawskiej. Pozwólcie, moi 

Drodzy, że kolejnych kilka naszych rozważań w „Głosie Św. Jana” 

poświęcimy sakramentowi chrztu św. 

O chrzcie mówimy, że jest najpiękniejszym i najwspanialszym 

darem Pana Boga i łaską Jego Miłosierdzia. Co to znaczy, że jest on 

darem? Ponieważ człowiek przychodząc na świat niczego ze sobą nie 

przynosi, a od razu coś otrzymuje. Chrzest jest łaską dlatego, że 

otrzymuje go człowiek rodzący się z grzechem pierworodnym, a 

dorosłemu przystępującemu do niego Pan Bóg gładzi wszystkie dotąd 

popełnione grzechy.  

Chrzest jest pierwszym z siedmiu sakramentów w Kościele 

katolickim. Pan Jezus ustanowił ten sakrament słowami: „idźcie i 

nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 

i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).  

Skutkiem tego sakramentu jest: zgładzenie wszystkich grzechów, 

otrzymanie życia nadprzyrodzonego w Bogu, czyli łaski uświęcającej, 

czyni on nas członkami ludu Bożego, który nazywa się Kościołem 

oraz daje udział w powszechnym kapłaństwie Jezusa Chrystusa    

              
                                                                   ks. Marcin Staniszewski 

                                                               proboszcz 

 
    
      
 DROGA KRZYŻOWA: Lubawa- piątek     
g.16.30 i 18.30 z udz zespołu Pax et Bonum 
Mortęgi- g.18.00 
 
  GORZKIE ŻALE:Lubawa- niedziela g.16.00 
  Mortęgi- niedziela po Mszy św. o g.9.15 

  
              
                                                                                                                                   
 Papieskie  Intencje  Apostolstwa  Modlitwy 
 
Ogólna: : Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako 
bezinteresowny dar,  by go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.  

Misyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej u ludów Azji.

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: 
 Piątek 15.00 – 17.00 

 

SAKRAMENT 

 POJEDNANIA: 
 Piątek 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  g. 7.00 
  

-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! 

 

 

PRZYJĄĆ ŚWIATŁO CHRYSTUSA.Ofiarowanie Pańskie zwane jest świętem 
Matki Bożej Gromnicznej. „Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: 
każde pierworodne dziecko  płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli też 
złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie”(łk2,230. Symeon 
nazwał Jezusa „światłem na oświecenie pogan”.Jezus wielokrotnie w swoim 
nauczaniu odwoływał się do motywu światła: „Jak długo jestem na świecie, 
jestem światłością świata”(J9,5). „Kto idzie za Mną nie będzie chodził w 
ciemności, lecz będzie miał światłość życia”(J8,5). „Ja przyszedłem na świat 
jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w 
ciemności”(J12,46).Pismo św. ukazuje nam Boga jako tworzącego w 
człowieku dobre oświecenia i dobre natchnienia. „Oświeć moje oczy, bym nie 
zasnął w śmierci”(Ps13,4). „Jahwe światłrm i zbawieniem moim, kogóż mam 
się lękać”(Ps21,7). „ Niech da wam Bóg światłe oczy, tak byście widzieli czym 
jest nadzieja waszego powołania”(Ef1,18). „ Podtrzymywanie tego światła 
powierza się wam, rodzice i rodzice chrzestni, aby przyniesione przez was 
dziecko, postępowało zawsze jak dziecko światłości” 
 
ŚRODA POPIELCOWA. WIELKI POST. CZAS NA ZMIANY! Potrzeba odpowiednią 
ilością modlitwy i ofiary zrównoważyć liczbę popełnianych grzechów.                                                          

 

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 

- poniedziałek po Mszy św.  

o g. 17.00 

7. WSPÓLNOTA 

MODLITWY OJCA PIO 

- 23 dnia miesiąca po Mszy 

św. o g.17.00     

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ: 

1. CHRZTY 

1. Maria Cieślikowska 16. 01. 2016. 

2. Nina Chabatowska 24. 01. 2016. 

3. Oliwia Uzarska 30. 01. 2016. 

4. Natalia Krajewska 30. 01. 2016. 
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.  

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. 
1. Damian Zbigniew Golder i Kamila Daria Fafińska 02. 01. 2016. 

2. Jerzy Skwarski i Amelia Krystyna Grosik – Jarząbek 23. 01. 2016. 

3. Przemysław Szynkowski i Olga Orzechowska 30. 01. 2016. 

4. POGRZEBY   
1.  Jolanta Gruźlewska 12. 01. 2016 (09. 01. 2016) 

2. Maria Nehring 13. 01. 2016 (10. 01. 2016) 

3. Stefan Cichewicz 14. 01. 2016 (11. 01. 2016) 

4. Franciszek Fafiński 15. 01. 2016 (12. 01. 2016) 

5. Roman Rogórz 16. 01. 2016 (14. 01. 2016) 

6. Kazimierz Sosnowski 26.01.2016 (22.01.2016) 
                   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 
 
02 II- wtorek, Ofiarowanie Pańskie, 
święto, Dzień Życia Konsekrowanego  
Ml3,1-4;Ps24;(Hbr2,14-18);Łk2,22-40 
Duch Św. objawił mu, że nie umrze, 
dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. 
07 II- V Niedziela Zwykła Iz6,1-2a.3-
8;Ps138;1Kor15,1-11;Łk5,1-11 Wypłyń 
na głębię. Zarzućcie wasze sieci na 
połów. 
10II- Środa Popielcowa  Ji2,12-
18;Ps51;2Kor5, 20-6,3;Mt6,1-6;16-18 
11II- czwartek, NMP z Lourdes, Dzień 
Chorego  Pwt30,15-20;Ps1Łk8,22-25 
14 II- I Niedziela Wielkiego Postu  
Pwt26,4-10;Ps91; Rz10,8-13;Łk4,1-13 
Panu Bogu twemu będziesz oddawał 
hołd i tylko Jego będziesz czcił.  
21II- II Niedziela Wielkiego Postu  
Rdz15,5-12, 17-18;Ps27;Flp3,17-
4.1;Łk9,28b-36 On jest moim Synem 
wybranym, Jego słuchajcie! 
22II- poniedziałek, Katedry św. Piotra, 
święto  1P5,1-4;Ps23;Mt16,13-19 
28II- III Niedziela Wielkiego Postu  
Wj3,1-8a.13-15;Ps103;1Kor10,1-6.10-
12;Łk13,1-9 Ale mówię wam, że jeśli się 
nie nawrócicie, wszyscy podobnie 
zginiecie.  
06III- IV Niedziela Wielkiego Postu  
Joz5,9a.10-12; Ps34; 2Kor5,17-21;Łk15,1-
3.11-32 Dziecko, ty zawsze jesteś ze Mną 
i wszystko, co Moje należy do ciebie. 
13III- V Niedziela Wielkiego Postu  
Iz45,16-21; ps126;Flp3,8-14;J8,1-11 Ten 
z was, który jest bez grzechu, niech 
pierwszy rzuci w nią kamieniem. 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Komentarz- ks. M. Warowny. 
 
02II- Ofiarowanie Pańskie, Łk2,22-40 W 
życiu Symeona i Anny spełniło się to, 
czego oczekiwali przez całe swoje życie. 
Rozpoznali Mesjasza. Dostrzegli Go 
nawet wtedy, gdy był On jeszcze małym 
chłopcem, niewyróżniającym się spośród 
innych dzieci. Ale nie tylko oni czekali na 
Zbawiciela. W Izraelu było wielu 
wypatrujących nadejścia Mesjasza. Nie 
rozpoznali Go jednak nawet wówczas, 
gdy jako dojrzały mężczyzna nauczał, 
uzdrawiał i wskrzeszał umarłych. Mieli o 
Nim inne wyobrażenie, do którego Jezus 
im nie pasował. Bywa, że w naszym życiu 
szukamy usilnie Boga. Uskarżamy się, 
gdy Go nie znajdujemy. Może na 
przeszkodzie stoją nasze fałszywe 
wyobrażenia o Nim? 

07II-  Łk5,1-11 W obliczu radykalizmu 
Ewangelii wielokrotnie możemy 
usłyszeć, że ktoś chce  być tylko 
zwyczajnym chrześcijaninem. Podobnie i 
Piotr nie czuje się predysponowanym do 
czegoś wielkiego, on wręcz boi się 
Nauczyciela, który ma tak  wielką moc 
nad rzeczywistością. Z drugiej jednak 
strony lęk Piotra jest także znakiem 
rzeczywistego powołania. Każdy z 
proroków w momencie swego 
powołania słyszy to samo: „Nie bój się”. 
Blisko sto trzydzieści razy w całej Biblii 
Bóg mówi do człowieka : „Nie bój się!”. 
Powołując każdego z nas Bóg pragnie 
obudzić w nas zaufanie, że On wie, 
czego nam potrzeba i jak nas prowadzić 
możliwie najlepszą z dróg.  
14II- Łk4,1-13 Atak Złego następuje 
zazwyczaj wtedy, gdy jesteśmy u kresu 
sił. Wówczas pojawiają się wątpliwości, 
czy aby na pewno Bóg mnie kocha. 
Skoro jestem Jego dzieckiem, dlaczego 
tyle trudności pojawia się w moim życiu. 
Dlaczego cierpię? W kolejnym ataku 
Szatana nawet Słowo Boże jest użyte, 
aby przekonywać, że Bóg powinien 
sprawić to, czego pragnę. Jeśli tego nie 
czyni, to widocznie wcale Mu na mnie 
nie zależy. Za trzecim razem diabeł 
przypuszcza frontalny atak. Kto jest 
szczęśliwy i ma wszystko, czego 
zapragnie? Być bogatym. Walcz więc o 
pieniądze! Te pokusy nie dotyczyły 
wyłącznie Jezusa. Dotyczą natomiast 
nas.  
21II- Łk9,28b-36 Często myślimy, że 
oglądanie jakiegoś nadprzyrodzonego 
zjawiska, cudu, pomoże nam uwierzyć w 
Boga i wzmocni nasze religijne 
zaangażowanie. Także przemienienie 
Jezusa interpretujemy w tym kluczu. A 
Jezus przemienia się wobec uczniów, 
aby im unaocznić prawdę krzyża, który 
od momentu Jego śmierci nabierze 
całkowicie nowego i nieznanego 
wcześniej sensu. Przemienienie Jezusa 
miało miejsce po pierwszej zapowiedzi 
męki i śmierci, która tak bardzo 
zbulwersowała uczniów. Jezus zabrał ich 
na górę, aby ujrzeli chwałę Tego, który 
tak bardzo kocha, że dobrowolnie 
oddaje swe życie za ludzkość.  
28II- Łk13,1-9 Pytanie skierowane do 
Jezusa jest ponadczasowe. Dlaczego 
człowiek cierpi? W głębi serca jesteśmy 
przekonani, że nieszczęście jest karą za 
zło. Ale Jezus nie potwierdza tej opinii. 
Wskazuje na nawrócenie, jako jedyny 
sposób zrozumienia tego, co się 

wydarza, zwłaszcza jeśli dotyczy 
to wydarzeń trudnych. Wówczas 
na pytanie o sens cierpienia 
człowiek odnajduje odpowiedź 
nie na poziomie intelektu, ale 
poprzez osobistą relację z 
Bogiem. To tej relacji miłości i 
zaufania właściciel poszukuje na 
drzewie figowym, które nie daje 
owoców, staje się znakiem 
hipokryzji- grzechu 
najtrudniejszego do pokonania.  
06III- Łk15,1-3 Z nieczułą 
łatwością a czasami z niemałą 
satysfakcją potępiamy naszych 
bliźnich za ich słabości, błędy czy 
ewidentne grzechy. Jezus zaś w 
obliczu grzeszników mówi o 
uwiedzeniu przez zło, egoizm lub 
chęć życia po swojemu. A 
człowiek uwiedziony musi przede 
wszystkim otworzyć oczy, 
zobaczyć prawdę o swej sytuacji i 
dostrzec drogi ratunku. Dlatego 
przypowieść o miłosiernym Ojcu 
nie tylko ukazuje prawdziwe 
oblicze Boga, ale jest także 
zaproszeniem dla każdego z nas 
aby zagubionym i uwiedzionym 
przez grzech ukazywać Boga i by 
wszystkich grzeszników zachęcać 
do powrotu do Boga.  
13III- J8,1-11 Podstęp jest 
perfidny. Prawo mówi, że trzeba 
ukamienować. Jezus głosi 
przebaczenie. Jeśli przebaczy, 
przekroczy Prawo a jeśli każe 
ukamienować, nie jest 
miłosierny. Jednak takie 
rozumowanie nie uwzględnia 
podstawowej prawdy. Dla Boga 
grzech człowieka jest szczególną 
okazją, aby pochylić się nad nim i 
leczyć jego rany. Bóg dodaje 
człowiekowi otuchy i pozwala na 
rozpoczynanie wszystkiego od 
nowa. Człowiek natomiast w 
swej pysze wykorzystuje grzech 
bliźniego aby go potępić i na tym 
tle poczuć się od niego lepszym.  
KATECHEZA ŚW.JANA PAWŁAII 
  ŚWIADOMOŚĆ SENSU CIAŁA 
 I PIERWOTNA  NIEWINNOŚĆ. 
Rzeczywistość daru i 
obdarowania zarysowana w 
pierwszych rozdziałach Księgi 
Rodzaju jako treść 
konstytutywna tajemnicy 
stworzenia potwierdza zawarte 
w tej tajemnicy promieniowanie 

Miłości. Tylko Miłość stwarza 
dobro i tylko ona pozwala się 
ostatecznie dostrzec poprzez  
wszystkie jego wymiary i profile 
w stworzeniu a zwłaszcza w 
człowieku. Jej obecność jest 
niejako ostatecznym wynikiem 
tej hermeneutyki daru, którą 
tutaj przeprowadzamy. 
Pierwotna szczęśliwość , ów 
uszczęśliwiający początek  
człowieka, którego Bóg stworzył  
„mężczyzną i 
niewiastą”(Rdz1,27), 
oblubieńczy sens ciała w jego 
pierwotnej nagości – wszystko 
to oznacza zakorzenienie w 
miłości. To obdarowanie 
konsekwentne sięgające aż do 
samych głębin świadomości i 
podświadomości, do tych 
ostatecznych warstw 
podmiotowego bytowania 
obojga, mężczyzny i kobiety, 
odzwierciedlające się w ich 
wzajemnym „przeżyciu ciała”- 
świadczy o zakorzenieniu w 
miłości. Pierwsze wersety Biblii 
mówią o tym ponad wszelką 
wątpliwość. Mówią one nie tylko 
o stworzeniu świata i człowieka 
w świecie, ale mówią także o 
łasce, czyli o udzielaniu się 
świętości. O promieniowaniu 
Ducha, które sprawia szczególny 
stan „uduchowienia” owego- 
pierwotnego przecież człowieka. 
W języku Biblii, czyli w języku 
objawienia „pierwotny” oznacza 
właśnie „Boży”: „Adam, który 
był Boży”. Szczęśliwość stanowi 
zakorzenienie w miłości. 
Pierwotna szczęśliwość mówi o 
„początku” człowieka, który 
wyłonił się z miłości i 
zapoczątkował miłość. A stało 
się to w sposób – mimo 
późniejszego grzechu i śmierci- 
nieodwracalny. W swoim czasie 
Chrystus będzie świadkiem tej 
nieodwracalnej miłości Stwórcy i 
Ojca która wyraziła się już w 
tajemnicy stworzenia i w łasce 
pierwotnej niewinności. I 
dlatego też wspólny „początek” 
mężczyzny i kobiety, czyli 
pierwotna prawda ich ciała w 
jego męskości  i jej kobiecości ku 
której zwraca uwagę Księga 
Rodzaju 2,25, nie zna wstydu. 

Można również określić ten „początek” 
jako pierwotnie uszczęśliwiającą 
absorbcję wstydu przez miłość. Owa 
uszczęśliwiająca „absorpcja wstydu 
przez Miłość” skierowuje nas w stronę 
tajemnicy pierwotnej niewinności 
człowieka. Pierwotna niewinność jest 
tajemnicą jego bytowania przed 
poznaniem dobra i zła- niejako „poza” 
tym poznaniem. To, że człowiek w ten 
sposób bytuje przed złamaniem 
pierwszego przymierza ze Stwórcą, 
należy do pełni tajemnicy stworzenia. 
Jeśli stworzenie jest obdarowaniem 
człowieka, jak o tym była mowa 
poprzednio- to o pełni tego 
obdarowania, o jego najgłębszym 
wymiarze w człowieku, stanowi łaska, 
czyli uczestnictwo w życiu 
wewnętrznym samego Boga, w Jego 
świętości. Ona też jest w człowieku 
samym wewnętrzną podstawą i 
źródłem jego pierwotnej niewinności. 
Tym pojęciem- albo też ściślej 
pojęciem „sprawiedliwości pierwotnej 
„ – określa teologia stan człowieka 
przed grzechem pierworodnym. W 
niniejszej analizie „początku”, która 
toruje nam drogę do zrozumienia 
teologii ciała, musimy się zatrzymać 
przy tajemnicy pierwotnego stanu 
człowieka. Właśnie bowiem ta 
świadomość ciała- więcej, poczucie 
sensu ciała, jakie poprzez analizę 
„początku” staramy się tutaj wydobyć-  
ujawnia rys pierwotnej niewinności. 
Rys ten, który może najbardziej 
uwydatnia się w Księdze Rodzaju 2,25, 
wskazuje też w sposób bezpośredni na 
tajemnicę pierwotnej niewinności , 
którą noszą w sobie oboje, mężczyzna i 
kobieta. Rys, którego świadkiem 
naocznym jest ich ciało. Jest rzeczą 
znamienną, Iż zawarte w Księdze 
Rodzaju 2,25 stwierdzenie o nagości 
wzajemnie wolnej od wstydu, jest 
jedyną tego rodzaju wypowiedzią w 
całej Biblii. Nigdzie już później się nie 
powtórzy. Wręcz przeciwnie, możemy 
wskazać na wiele tekstów, w których 
nagość będzie się łączyła ze wstydem, 
czy też „sromotą” W tym szerokim 
kontekście tym bardziej widać 
podstawy, aby w KSIĘDZE Rodzaju 2,25 
odnajdywać szczególny ślad tajemnicy 
pierwotnej niewinności, szczególny 
niejako punkt jej promieniowania w 
ludzkim podmiocie. Pierwotna 
niewinność jest tym wymiarem łaski 
zawartej w tajemnicy stworzenia, tym 

tajemniczym obdarowaniem 
ludzkiego wnętrza, ludzkiego „serca”, 
które pozwala obojgu – mężczyźnie i 
kobiecie- bytować od „początku” we 
wzajemnej relacji bezinteresownego 
daru z siebie. Zawiera się w tym 
objawienie i odkrycie zarazem 
„oblubieńczego” sensu ciała w jego 
męskości i kobiecości. Wiadomo, 
dlaczego mówimy w tym wypadku o 
objawieniu i odkryciu zarazem. Z 
punktu widzenia naszej  analizy 
istotne jest to, że owe odkrycie 
oblubieńczego sensu ciała , jakie 
odczytujemy w świadectwie Księgi 
Rodzaju, dokonuje się poprzez 
pierwotną niewinność i samo ją 
odsłania i uwydatnia. Cdn. 
 
SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA  
 Niech w tym czasie Wielkiego Postu 
cały Kościół będzie gotów nieść 
wszystkim , którzy żyją w nędzy 
materialnej, moralnej i duchowej 
gorliwe świadectwo o orędziu 
Ewangelii, którego istotą jest miłość 
Ojca miłosiernego, gotowego 
przygarnąć w Chrystusie każdego 
człowieka. Będziemy do tego zdolni w 
takiej mierze, w jakiej upodobnimy 
się do Chrystusa, który stał się ubogi i 
ubogacił nas swoim ubóstwem. 
Wielki Post to czas ogołocenia; 
dobrze nam zrobi, jeśli zastanowimy 
się, czego możemy się pozbawić , aby 
pomóc innym i wzbogacić ich naszym 
ubóstwem. Nie zapominajmy, że 
prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie 
byłoby bezwartościowe, gdyby nie 
miało wymiaru pokutnego. Budzi 
moją nieufność jałmużna, która nie 
boli. W tej intencji będę się modlił, 
aby każdy wierzący i każda 
społeczność  kościelna , mogli 
owocnie przeżyć  czas Wielkiego 
Postu, proszę Was też o modlitwę za 
mnie. Niech Chrystus Was 
błogosławi, a Matka Boża ma Was w 
swojej opiece.  
MÓWIĄ WIELCY  Kto zaczyna kochać, 
musi być gotowy na cierpienie 
 /św. o. Pio(1887-1968)/. 
 
UŚMIECHNII SIĘ    WNIOSEK. 
Komentarz przyzwoitego parafianina, 
po wysłuchaniu pierwszego kazania 
nowego księdza: „Nasz nowy wikary 
nie jest tak dobry, jak ten poprzedni. 
Wszystko zrozumiałem”. 
 /tekst autentyczny/.  


