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Adwent – Czy masz już pomysł na 
prezent pod choinkę? 

      Wkraczamy w piękny okres 
liturgiczny Adwentu. Czas zastanowić się 
nad prezentami! Reklamy telewizyjne, 
informacje gdzie i co można kupić, 
nastrojowe klimaty w supermarketach, 
itd., itp. To wszystko „wybucha” i chce 
złapać każdego z nas na opróżnienie 
kont, portfeli i kieszeni już w Adwencie. 
W związku z tym, zastanówmy się nad 
prezentami!  Dziwi, a może i nie dziwi 
mnie fakt, że tuby głoszące i wzywające 
do laickiego i wolnego światopoglądowo 
państwa tak dbają o to, abyśmy dobrze 
przeżyli Boże Narodzenie. Zdziwiłbym 
się, gdyby faktycznie o Boże Narodzenie 
chodziło; nie dziwi mnie „podpieranie 
się” Bożym Narodzeniem, bo żyjemy w 
rzeczywistości, która, jeśli może 
cokolwiek skomercjalizować, to bez 
wahania to czyni. Czy poddamy się 
swoistemu szałowi niereligijnego 
przeżywania Świąt, zależy od każdego z 
nas. 
      Pamiętam Adwenty mojego 
dzieciństwa. Czy jako dziecko nie 
myślałem i nie marzyłem o prezentach 
pod choinkę? O, tak… Jednak moim, 
naszym – bo jest to doświadczenie 
większości z nas – Adwentom 
towarzyszyła atmosfera spokoju, ciszy i 
tajemnicy. Rodzice myśleli o tym, jaką 
radość sprawić swoim pociechom, a 
dzieci wolne od ogłupiających reklam 
cieszyły się z najmniejszego, 
najdrobniejszego podarunku, który, 
czymkolwiek by nie był, oznaczał miłość 
i troskę dorosłych. Rodzice nie ganiali po 
sklepach, w których i tak niewiele 
można było kupić; matki wiele rzeczy 
przygotowywały „od zera” same. 
Choinka, którą stawiało się w wigilię też 
nie była tak bogata, jak te dzisiejsze, ale 
przecież była taka piękna… I kolędy się 
wyczekiwało, chciało się śpiewać, a 
babcia przypominała, że Adwent to 
jeszcze nie czas na to, mówiła: „Poczekaj 
do Wigilii!” No właśnie. Tu odnajduję 
właściwy sposób przeżywania Adwentu: 
„Poczekaj do Wigilii!” Adwent był 
Adwentem i dlatego wszystko, co po 

nim następowało było takie piękne i radosne. U progu Adwentu ksiądz na religii i rodzice 
w domu przypominali o postanowieniach adwentowych. Utkwiło mi w pamięci zapytanie 
księdza katechety: „Jaki prezent chcecie ofiarować Panu Jezusowi na Jego urodziny?”. 
„Prezent?”, zastanawialiśmy się. Ksiądz wyjaśnił zaraz, że wszystkie nasze dobre 
postanowienia są prezentami dla Pana Jezusa, a Adwent jest czasem ich zbierania. 
     Rozpoczynając radosny czas Adwentu zastanówmy się nad prezentem dla Narodzonego 
w betlejemskiej stajence. Prezent ten musi być owocem wysiłku, który ma na celu 
przemianę i dobro własne bądź bliźniego. Wówczas, gdy zasiądziemy do wigilijnego stołu, 
będziemy prawdziwie radośni, bo świadomi przyniesionego Zbawicielowi daru serca. Nie 
powiemy, jak niektórzy to robią, zmęczeni zewnętrzną gonitwą przedświąteczną: „Święta, 
święta i po świętach…”. Tak powiedzą, niestety ci, którzy stając z pustymi rękoma przed 
Królem Świata, nie odnowili swojej duszy, a zmęczyli swoje ciało. Czy masz już pomysł na 
prezent pod choinkę dla swojego Zbawiciela? Na pewno powinniśmy przynieść swoje 
oczyszczone serca. Dlatego nie mogę zapomnieć o przedświątecznej spowiedzi świętej. To 
jest coś tak oczywistego, że z pewnością nie będziemy tego robić postanowieniem 
adwentowym. Można jednak polepszyć swoją relację z Panem Jezusem w codziennej 
modlitwie; można odkryć w Boże Narodzenie radość, że po adwentowej trosce i pracy nad 
poranną i wieczorną modlitwą, po prostu nie umie się już bez niej żyć. 
     Może postanowisz codziennie uczestniczyć w roratach? Dobry pomysł! Pomyśl tylko, 
jaką intencję czy intencje chcesz nadać twojemu uczestnictwu w porannych Mszach św. 
Warto ofiarować swoją modlitwę i Komunię św. np. za rodziny, czy konkretną rodzinę, 
która zaniedbuje niedzielne uczestnictwo w Mszach św., w intencji czyjegoś nawrócenia, o 
pokój i zgodę w Ojczyźnie, itp. Chcesz powstrzymać się od jedzenia słodyczy? Nie myśl, że 
jest to naiwne i dziecinne postanowienie. Oczywiście, jeśli chcesz przez to tylko odchudzić 
swoje ciało, to daj sobie spokój, ale jeśli chcesz komuś w ten sposób pomóc, to dobrze. 
To, co uda ci się zaoszczędzić z odmówionych sobie słodyczy czy upieczonego ciasta 
możesz ofiarować w prezencie rodzinie w trudnej sytuacji materialnej, wspomóc ją na 
święta lub ofiarować do skarbonki przy żłóbku na Papieskie Dzieła Dzięcięctwa Misyjnego. 
Dzisiejszy świat, który walczy ze znakami Wiary w przestrzeni publicznej lub profanuje 
święte znaki domaga się z naszej strony świadectwa. Jakie świadectwo swojej wiary mogę 
dać w Adwencie? Wysyłając kartki z życzeniami Bożonarodzeniowymi do krewnych i 
znajomych. Nie jakąś tam kartkę z bombką i choinką, ale przedstawiającą scenę 
Narodzenia Pańskiego. Nie wkładaj jej do koperty, ale wyślij odkrytą. Przejdzie ona przez 
kilka rąk i może stanie się przyczyną jakiejś dobrej refleksji. Acha, jeszcze jedno, nie 
zapomnij, aby życzenia były sformułowane po katolicku. Kiedyś szukałem w kioskach 
kartki świątecznej, takiej, na której nie byłoby wydrukowanych życzeń. Nie mogłem 
znaleźć. Kupiłem więc to, co było. W domu przeczytałem dopiero znajdującą się na niej 
treść: „Z okazji magicznych Świąt, wiele radości i pokoju…”. Jakie „magiczne święta”? 
Zastanowiłem się, co z tym fantem zrobić. Po chwili wziąłem pióro i przekreśliłem wyraz 
„magicznych” i dopisałem jeszcze: „oraz błogosławieństwa Bożego życzy…”. Może te 
skreślenia kogoś zastanowiły…? 
     Z innych postanowień warto pomyśleć nad polepszeniem, uzdrowieniem relacji w 
rodzinie, z sąsiadami; ofiarować za kogoś nadużywającego alkoholu swoją abstynencję od 
tego typu napojów. Przykładów można mnożyć i mnożyć. Ważne jest, aby znaleźć swój 
pomysł na duchowy prezent dla Pana, prezent, który przemieni Ciebie lub bliźniego. 
                                                                                Życzę Wszystkim dobrego Adwentu 
                                                                                                Ks. Marcin Staniszewski 
                                                                                                         proboszcz 
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 
Ogólna: Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek 
formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę. 
Misyjna: Aby chrześcijanie oświeceni światłem Wcielonego Słowa przygotowali ludzkość 
na przyjście Zbawiciela.  



SŁOWO NA NIEDZIELĘ  /z komentarza 
do NT/  
 
01XII- I Niedziela Adwentu- Mt24,37-
44 Czas nadejścia Dnia Pana znany jest 
jedynie Bogu. Tylko Ojciec wydaje 
polecenia dotyczące realizacji Paruzji i 
decyduje o sprawach Królestwa 
Bożego. Zagadkowa wypowiedź Jezusa, 
że nawet On nie zna daty końca świata, 
podkreśla bezsilność ludzkich zabiegów 
w celu jej określenia. Skoro sam Bóg 
zakrył to przed ludźmi, wszelkie próby 
jej określania są tylko domysłami 
sprzeciwiającymi się woli Boga. 
Przyjście Chrystusa będzie jawne, 
oczywiste i dostrzegalne dla 
wszystkich. Oznacza to, że nie będzie 
ono miało wyłącznie duchowego 
charakteru. Jego znakiem 
rozpoznawczym będą dziwne i 
przerażające zjawiska na ziemi i niebie. 
Chrześcijanie powinni czuwać, czyli żyć 
święcie i z miłością służyć braciom. To 
jest postawa gotowości na powtórne 
przyjście Chrystusa, które jest pewne, 
lecz będzie niespodziewane.  
08XII- II Niedziela Adwentu- Mt3,1-12 
Jan Chrzciciel jest heroldem 
poprzedzającym nadejście Chrystusa. 
Historia osiąga  swój punkt 
kulminacyjny. Bóg z wielką mocą 
wkracza w dzieje człowieka. Konieczne 
jest porzucenie przestarzałego 
porządku, czyli nawrócenie, którego 
znakiem jest chrzest. Jego początkiem 
jest przebaczenie, pojednanie się 
człowieka z Bogiem i całkowite 
otwarcie się na Niego. Misja 
nadchodzącego Chrystusa będzie 
podwójna: dokona On definitywnego 
oczyszczenia ludzkości z grzechu oraz 
będzie chrzcił Duchem Świętym, czyli 
udzieli ludziom daru Ducha Świętego. 
Tym samym uświęci swój lud i złączy 
go mocno z Bogiem. Trzeba nam 
nieustannie otwierać się na dary Ducha 
Świętego, aby łaska odkupienia nie 
okazała się dla nas daremna.  
15XII- III Niedziela Adwentu- Mt11,2-
11 Posłannictwo Jana Chrzciciela nie 
zostało należycie zrozumiane: 
wzbudzał on przede wszystkim podziw 
i ciekawość. Tymczasem Jan miał 
wewnętrznie poruszyć ludzi i skierować 
ich uwagę na Chrystusa. Jezus ukazuje 
wielkość Jana Chrzciciela, który z woli 
Boga pojawił się w przełomowym 

momencie dziejów zbawienia. Historia 
Jana i Jezusa pokazuje, jak błędne 
wyobrażenia i oczekiwania mogą 
zamknąć człowieka na przyjęcie łaski 
Bożej. Izraelici spodziewali się Eliasza- 
cudotwórcy, a nie kogoś takiego jak 
Jan. Oczekiwali także innego Chrystusa 
niż Jezus. Skrępowani własną wizją 
zbawienia, odrzucili zaproszenie do 
Królestwa Bożego. Ich postawa 
przypomina postawę kapryśnych 
dzieci, którym nic nie odpowiada. 
Pomimo uporu wielu, nie zabraknie 
jednak ludzi, którzy uwierzą Bogu i 
dostrzegą Jego mądrość w czynach 
Jana i Chrystusa. 
22XII- IV Niedziela Adwentu- Mt1,18-
24 Zaręczona z Józefem Maryja, była 
już uważana za jego żonę. Jednak w 
okresie narzeczeństwa- zgodnie ze 
zwyczajem żydowskim- pozostawała 
jeszcze w domu ojca. Po upływie roku 
od zaręczyn następowało uroczyste 
przeprowadzenie panny młodej do 
domu pana młodego oraz miał miejsce 
ślub. Józef znalazł się w trudnej 
sytuacji, której nie rozumiał. Nie 
widząc już dla siebie miejsca u boku 
brzemiennej Maryi, wolał się usunąć. 
Wtedy anioł objawił mu, że chociaż 
Maryja poczęła dzięki interwencji 
Ducha Świętego, to jednak on, jako 
potomek Dawida, ma do spełnienia 
niezwykle ważną misję. Ma najpierw 
wprowadzić Maryję do swego domu, 
następnie przyjąć Jej Dziecko za swoje, 
poddać je obrzezaniu i nadać Mu imię 
Jezus. W ten sposób Jezus rzeczywiście 
stał się potomkiem Dawida.  
 
KATECHEZA bł. JANA PAWŁA II  
PIEKŁO, JAKO OSTATECZNE 
ODRZUCENIE BOGA. Bóg jest 
nieskończenie dobrym i miłosiernym 
Ojcem. Jednakże człowiek, który ma 
Mu udzielić odpowiedzi w sposób 
wolny, niestety, może dokonać wyboru 
ostatecznego odrzucenia Jego miłości i 
przebaczenia i w ten sposób pozbawić 
się na zawsze radosnej komunii z Nim. 
Właśnie na tę tragiczną sytuację 
wskazuje doktryna chrześcijańska, 
kiedy mówi o potępieniu lub piekle. 
Nie jest to „kara Boża” wymierzona z 
zewnątrz, lecz konsekwencja decyzji 
podjętych przez człowieka w tym życiu. 
Samą rzeczywistość nieszczęścia, jaką 
ta smutna sytuacja niesie z sobą, 

możemy w pewnej mierze wyobrazić 
sobie w świetle pewnych tragicznych 
doświadczeń, które jak zwykliśmy 
mówić, czynią z życia piekło. Jednakże 
w sensie teologicznym piekło jest 
czymś innym: jest ostateczną 
konsekwencją samego grzechu, 
zwracającą się przeciw temu, kto go 
popełnił. Jest to sytuacja, w jakiej 
znajduje się człowiek, który odrzucił 
miłosierdzie Ojca nawet w ostatniej 
chwili swego życia. Aby opisać tę 
rzeczywistość, Pismo Święte posługuje 
się językiem symbolicznym, który 
stopniowo staje się coraz ściślejszy. W 
Starym Testamencie los umarłych nie 
był jeszcze w pełni wyjaśniony przez 
Objawienie. Najczęściej uważano, że 
zmarli przebywają w Szeolu, miejscu 
ciemności/por.Ez28,8.31.14;Hi10,21n.3
8,17;Ps30;10,88,7,13/, w otchłani, z 
której się nie wychodzi/por. Hi7,9/, w 
miejscu, w którym nie można wielbić 
Boga/por.Iz58,18;Ps6,6/. Nowy 
Testament ukazuje w nowym świetle 
sytuację umarłych, obwieszczając 
przede wszystkim, że Chrystus przez 
swe zmartwychwstanie zwyciężył 
śmierć i swą wyzwalającą mocą objął 
również królestwo zmarłych. Jednakże 
odkupienie pozostaje propozycją 
zbawienia, którego przyjęcie jest 
sprawą wolności człowieka. Dlatego też 
każdy będzie osądzony „ według 
swoich czynów”/Ap12,13/.Posługując 
się obrazami, Nowy Testament 
przedstawia miejsce dla czyniących 
nieprawość jako rozpalony piec, w 
którym rozlega się „płacz i zgrzytanie 
zębów”/Mt13,42/ lub jako piekło, 
gdzie „płonie ogień 
nieugaszony”/Mt9,43/. O tym 
wszystkim czytamy w opisie zawartym 
w przypowieści o bogaczu i ubogim 
Łazarzu, która ukazuje wyraźnie, że 
piekło jest miejscem ostatecznej kary, 
nie dopuszczającym możliwości 
powrotu ani złagodzenia 
cierpień/por.Łk16,19-31/. Również 
Apokalipsa posługuje się plastycznym 
obrazem „jeziora ognia”, do którego 
zostają wrzuceni ci, co nie dali się 
zapisać do księgi życia, narażając się w 
ten sposób na „drugą 
śmierć”/Ap12,13/. Kto więc z uporem 
zamyka się na Ewangelię decyduje się 
na „wieczną zagładę(z dala) od oblicza 
Pańskiego i od potężnego majestatu 



Jego/2Tes1,9/. Należy poprawnie 
interpretować obrazy, w których Pismo 
Święte przedstawia nam piekło. 
Wskazują one na całkowitą 
beznadziejność i pustkę życia bez Boga. 
Piekło oznacza nie tyle miejsce, co 
raczej na sytuację, w jakiej znajduje się 
człowiek, który w sposób wolny i 
ostateczny oddala się od Boga, źródła 
życia i radości. Katechizm Kościoła 
Katolickiego tak streszcza prawdy wiary 
na ten temat: „Umrzeć w grzechu 
śmiertelnym nie żałując za niego i nie 
przyjmując miłosiernej miłości Boga, 
oznacza pozostać z wolnego wyboru na 
zawsze oddzielonym od Niego. Ten 
stan ostatecznego samo wykluczenia z 
jedności z Bogiem i świętymi określa 
się słowem piekło”. Dlatego potępienia 
nie można przypisywać inicjatywie 
Boga, ponieważ w swej miłosiernej 
miłości pragnie On jedynie zbawienia 
istot stworzonych przez siebie. W 
rzeczywistości to istota stworzona 
sama zamyka się na Jego miłość. 
Potępienie polega właśnie na 
ostatecznym oddaleniu się od Boga, 
które człowiek dobrowolnie wybrał i 
potwierdził ten wybór ostateczną 
pieczęcią w chwili śmierci. Wyrok Boży 
jedynie ratyfikuje ten stan. Wiara 
chrześcijańska poucza nas, że pośród 
wolnych stworzeń mających możliwość 
wyboru pomiędzy „tak” i „nie” , 
znalazły się już takie, które powiedziały 
„nie”. Były to stworzenia duchowe, 
zbuntowane przeciw miłości Bożej i 
nazywane diabłami. Dla nas, istot 
ludzkich ich historia brzmi jak 
ostrzeżenie: jest stałym wezwaniem do 
uniknięcia tragedii, do jakiej prowadzi 
grzech, i do kształtowania naszego 
życia na wzór Jezusa, który przeszedł 
przez życie mówiąc Bogu „tak”. 
Potępienie pozostaje realną 
możliwością, jednakże bez specjalnego 
objawienia Bożego, nie jest nam dane 
poznać, kogo z ludzi rzeczywiście to 
dotknęło. Myśl o piekle nie powinna 
budzić irracjonalnego lęku, lecz 
stanowić konieczną i zbawienną 

przestrogę dla wolności, osadzoną w 
kontekście orędzia, że Jezus 
zmartwychwstały pokonał szatana, 
udzielając nam Ducha Bożego, w 
którym możemy wołać „Abba, 
Ojcze”/Rz8,15;Ga4,6/. Ta pełna 
nadziei perspektywa przeważa w 
przepowiadaniu chrześcijańskim. Jest 
trafnie wyrażona w liturgicznej 
tradycji Kościoła, o czym świadczą 
słowa z Kanonu Rzymskiego: „Boże 
przyjmij łaskawie tę Ofiarę od nas, 
sług Twoich, i całego ludu Twego… 
zachowaj nas od wiecznego 
potępienia i dołącz do grona swoich 
wybranych”.  
 
SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA Bóg 
jest radosny! Radością Boga jest 
przebaczanie! Ale zauważcie, że to nie 
jest pobłażliwość! Wręcz przeciwnie, 
miłosierdzie Ojca jest prawdziwą siłą, 
która może ocalić człowieka i świat. 
Tylko miłość wypełnia pustki, złe 
otchłanie, jakie zło otwiera w sercu i 
historii. Tylko miłość może to uczynić i 
to jest radością Boga. Jezus jest cały 
miłością. Jezus jest cały 
miłosierdziem: jest Bogiem, który stał 
się człowiekiem… Bóg o nas nie 
zapomina. Bóg nas nie opuszcza… Bóg 
się raduje, gdy ktoś z nas grzeszników 
idzie do Niego i prosi o przebaczenie. 
Niebezpieczeństwo polega na tym, że 
zakładamy, iż jesteśmy sprawiedliwi i 
osądzamy innych. Osądzamy też Boga, 
ponieważ uważamy, że powinien 
ukarać grzeszników, skazać ich na 
śmierć, a nie przebaczać. Wtedy 
właśnie grozi nam, że pozostaniemy 
poza domem Ojca!...Jeśli w naszym 
sercu nie ma miłosierdzia, radości  
 
 
przebaczenia, to nie jesteśmy w 
komunii z Bogiem, nawet, jeśli 
będziemy przestrzegać wszystkich 
przykazań. To miłość Boga i bliźniego 
jest wypełnieniem wszystkich 
przykazań, ponieważ to miłość zbawia, 
a nie tylko praktykowanie przykazań. 

To miłość Boga i człowieka jest 
wypełnieniem przykazań. To właśnie 
jest miłością Boga, Jego radością: 
przebaczanie.  Zawsze na nas czeka. 
Być może komuś leży jakiś ciężar na 
sercu… On na ciebie czeka! 
 
MÓWIĄ WIELCY Boga będą oglądać ci, 
którzy mają Jego Ducha i stale oczekują 
Jego nadejścia/ św. Ireneusz ok.140-
202/. 
 
UŚMIECHNIJ SIĘ MAKSYMA OJCÓW 
PUSTELNIKÓW.  
Pan dał nam dwoje uszu i tylko jedne 
usta po to, abyśmy powtarzali zaledwie 
połowę tego, co słyszymy. 
 
  

Liturgia Słowa 
01 XII- I Niedziela Adwentu. 
Początek Roku Liturgicznego A. 
Rozpoczyna się okres Adwentu. 
Iz2,1-5;Ps122;Rz13,11-14;Mt24,37-
44 Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, 
którego dnia przyjdzie wasz Pan. 
08XII- II Niedziela Adwentu  Iż 
11,1-10;Ps72;Rz15,49;Mt3,1-12 
Nawróćcie się, bo nadchodzi 
królestwo niebieskie. 
09XII- poniedziałek, Niepokalane 
Poczęcie NMP, uroczystość Rdz3,9-
15;Ps98;Ef1,3-6.11-12;Łk1,26-38  
10XII- wtorek, NMP Loreta ńskiej 
Iz40,1-11;Ps96;Mt18,12-14 
12XII- środa, NMP z Guadalupe 
Iz41,13-20;Ps145;Mt11,11-15 
15XII- III Niedziela Adwentu  
Iz35,1-6a.10;Ps146Jk5,7-10;Mt11,2-
11 Szczęśliwy jest ten, kto we Mnie 
nie wątpi. 
22XII- IV Niedziela Adwentu 
Iz7,10-14;Ps24;Rz1,1-7;Mt1,18-24 
Urodzi Ona Syna a ty nadasz Mu 
imię Jezus, gdyż On uwolni swój lud 
od grzechów. 

 



 
 
RADOŚĆ OCZEKIWANIA 
 
W drodze jestem. Serce  
otwieram, to znowu zamykam. 
Na Ciebie, Maryjo, spoglądam, 
Tobą się zachwycam. 
To w Tobie Słowo 
Ciałem się stało. 
Bóg stał się Człowiekiem. 
Słowo z nami zamieszkało. 
To w Tobie, Maryjo, 
Wieczność spotkała czas 
aby Bóg, który przychodzi, 
zawsze był blisko nas.  
Ciągle  w drodze jestem. 
Czy otworzyłam już serce 
i stać mnie już życie 
uczynić Adwentem? 
Adwent- czas oczekiwania 
pełen wiary i nadziei 
na Tego, który przychodzi, 
by moje życie przemienić. 
Adwent- oczekiwanie  
naznaczone radością, 
bo Ten, który przychodzi- 
przybędzie. Z całą pewnością. 
Przyjdzie, bo wyruszył 
już mi na spotkanie. 
Z Nieba zstąpił i Człowiekiem  
stał się właśnie dla mnie! 
 

Jako Dziecię w grocie przyjdzie- 
tam dla mnie się narodzi, 
abym mogła serce swoje  
dla Niego otworzyć. 
Dziecię od raz prześladowane, 
zrodzone z miłości, 
jako Baranek dla mnie. 
Moją winę wynagrodził. 
Mogę teraz Jego uznać 
za jedyne swe bogactwo, 
aby każdy dzień uświęcił 
i wokoło czynił jasność. 
Abym uwierzyła Miłości  
i już się nie lękała, 
każde miejsce uświęcała, 
Bożym dzieckiem się stawała. 
Maryjo, wierna Służebnico Pańska 
Ucz mnie pokory, 
aby Boga spojrzenie 
mogło spocząć na mnie, 
abym będąc w Adwencie na Tego, 
który przychodzi, 
gotowa była przyjąć 
skarb Jego miłości.  
Trwaj ze mną w Adwencie, 
Matko Niepokalana, 
bo nie znam godziny 
przyjścia mego Pana. 
Czyń me życie w łasce 
na modlitwie trwaniem, 
Ewangelią i miłością  
i z Panem spotkaniem./KEMA/ 
 

 
 
 
RUCHY I 
STOWARZYSZENIA: 
1. SŁUŻBA 
LITURGICZNA 
2. SCHOLA 
PARAFIALNA 
3. ODNOWA W DUCHU 
ŚWIĘTYM 
      - w każdą środę o g. 
18.00 
4. GRUPA 
MŁODZIEŻOWA 
„PRZYJACIELE JEZUSA”  
       - w każdy piątek o g. 
19.00 
5. WSPÓLNOTA 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
   z Lubawy, Tuszewa i 
Fijewa - w każdą pierwszy 
wtorek m-ca po Mszy św. 
wieczornej    z Mortąg - w 
każdy ostatni czwartek m-ca 
o godz. 16.30 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ: 
CHRZTY 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.  
1.   Wojciech Grubalski – 9 XI 
2.    Wojciech Kozłowski – 16 XI 
3.    Lena Kotłowska – 16 XI 
4.    Wojciech Łazarewicz – 30 XI 
5.    Aleksander Wąsiewski – 30 XI 
6.    Maciej Zastawny – 30 XI 
7.    Paweł Kabaciński – 30 XI 
8.    Zuzanna Bukowska – 30 XI 
9.    Mikołaj Wernecki – 30 XI,         10.Wiktor Klemens Tykarski- 23XI 
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.  
POGRZEBY  Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie .    
śp. Alina Włocka – 28 października 
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ADRES: 
Ul. Kupnera 22 
14-260 Lubawa 
Tel. (0-89) 645 39 60 
 
ODPUST: 
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. 17.00 
 
-DO NAJŚW. SERCA P. 
JEZUSA, MSZA ŚW. Z 
MODLITW Ą O 
UZDROWIENIE i 
BŁOGOSŁAWIE ŃSTWO  
LOURDESKIE 
p-szy piątek godz.17.00 
 
- PIERWSZYCH SOBÓT 
  MIESIĄCA 
  p-sza sobota  godz. 6.30 
  
-KU CZCI BŁ. JP II  
Z UCZCZENIEM 
RELIKWII  
16 dzień 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! 

 


