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Chwalcie łąki 
umajone… 

 
Trwa miesiąc maj. Jest to 

najpiękniejszy czas w całym roku 
kalendarzowym. Świat budzi się 
do życia. To „budzenie się”, po 
miesiącach uśpienia, jest jakby 
nowym stwarzaniem obrazującym 
to pierwsze stworzenie z nicości, 
z chaosu, którego dokonał sam 
Pan Bóg. Wiosna więc jest 
ciągłym przypominaniem nam, że 
to nie człowiek, ale Stwórca jest 
Autorem otaczającej nas 
rzeczywistości, a w niej i nas. Do 
niedawna kwitnące sady, 
wzrastające zboże, żółte dywany 
rzepaku i zielone ściany krzewów 
i drzew, które tak bardzo cieszą 
oczy, radują dusze i wlewają 
nadzieję, są okazją, aby 
dziękować Przedwiecznemu Panu 
za życie i każde dobro, jakie z 
jego Opatrzności staje się naszym 
udziałem. 

Wśród piękna stworzenia 
staje i jest obecna zawsze z nami i 
dla nas Najświętsza Maryja 
Panna, najpiękniejszy Kwiat 
Boży, Lilia niczym nie skażona i 
nigdy nie więdnąca. To właśnie 
za Nią, w sposób szczególny w 
tym czasie, składają 
podziękowania – w naszym 
imieniu – łąki umajone, góry i 
doliny zielone, cieniste gaiki, 
źródła i kręte strumyki. 
Stworzony świat chwaląc Maryję, 
wychwala Jej i naszego Stwórcę. 
Nabożeństwa majowe w naszych 
świątyniach, przy kapliczkach i 
krzyżach przydrożnych są okazją, 
aby czynnie włączyć się do 
radości wyrażanej przez przyrodę. 

Matka Najświętsza, której orędownictwa w miesiącu Jej 
poświęconym wzywamy, jest dla nas również wezwaniem, aby nasze życie 
czynić pięknym przez przyjęcie daru łaski uświęcającej. Ona, pełna łaski, 
zachęca nas, byśmy również zapraszali do swoich serc Pana Jezusa, 
zakochali się i trwali w przyjaźni i miłości z Nim. 

Miesiąc maj przynosi nam również bardzo ważne wydarzenie. To 
wizytacja Księdza Biskupa. Młodzież naszej parafii przystąpi do 
sakramentu bierzmowania, otrzyma dary Ducha Świętego uzdalniające do 
mężnego wyznawania Wiary i do postępowania według jej zasad, a każdy z 
nas błogosławieństwo następcy Apostołów. Skorzystajmy z daru odwiedzin 
i obecności pośród nas naszego pasterza. Proszę również o gorącą modlitwę 
w intencji naszych narodów, aby przyjęte przez nie znamię bierzmowania 
nie było zmarnowane, ale owocnie rozwijane. 

Zapraszam wszystkich 28 maja na godzinę 1500. Wówczas 
powitamy Księdza Biskupa w naszej wspólnocie i razem z Nim zanurzymy 
się w godzinę Miłosierdzia, którą zakończy pasterskie błogosławieństwo. 
Potem, o godz. 1800 celebrowana będzie Najświętsza Ofiara i o godz. 2015 
nabożeństwo majowe w Mortęgach. 

ks. Marcin Staniszewski 
proboszcz 

Pieśń naszej parafii 
1. O Lipska Pani, podaj nam dłoń, 

Bądź zawsze z nami, od złego chroń. 
Gwiazdą przewodnią w ciemności bądź, 
Matko Lubawy, Ty nami rządź! x2 

2. O Święty Janie, Patronie nasz, 
Bądź zawsze z nami, udzielaj łask. 

Aż się odezwie ostatni dzwon, 
Prowadź nas wtedy przed Boga Tron. x2 

3. Książe Anielski, potężny nasz 
Święty Michale z grzechem w nas walcz. 
Świętość niech będzie pragnieniem nam, 
Niebo mieszkaniem na wieczny czas! x2 
 

DROGIE  MAMY! W dniu Waszego Święta ,które przypada 26 maja życzymy Wam 
ciągłego napełniania się Bożą miłością. To Was powołał Stwórca, byście tę miłość 
przekazywały swoim najbliższym. Czerpcie ją zatem od Tego, który sam jest 
Miłością. Niech opieka najlepszej Matki - Maryi  wspiera Was w przeżywaniu 
najpiękniejszego powołania, napełniając serca pokojem i radością, a twarze 
uśmiechem. 

  
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 
Ogólna: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju. 
Misyjna : Aby Maryja Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła 
głoszącego Chrystusa wszystkim narodom. 
 



 
LITURGIA SŁOWA 
11V- 4 Niedziela Wielk. Tydzień 
Modlitw o Powołania Dz2,14a,36-
41;Ps23;1P2,20b-25;J10,1-10 Gdy 
wyprowadzi wszystkie  swoje owce, 
idzie przed nimi, a one idą za Nim, gdyż 
rozpoznają Jego głos.   
13V- wtorek, NMP z FatimyDz1119-
26;Ps87;J10,22-30. 
18V- 5 Niedziela Wielk.Dz6,1-
7;Ps33;1P2,4-9;J14,1-12 Jezus 
powiedział do swoich uczniów: „Niech 
wasze serca się nie trwożą”. 
24V- sobota, NMP Wspomożycielki 
Wiernych, wspomnienie Dz16,1-10; 
Ps100;J15,18-21 
25V- 6 Niedziela Wielk. Dz8,5-8.14-
17;Ps66;1P3,15-18;j14,15-21 Kto mnie 
miłuje, doświadczy miłości mego Ojca i 
Ja także go umiłuję i mu się objawię. 
31V- sobota, Nawiedzenie NMP, święto 
So314-18(Rz12,9-16b)Iz12Łk1,39-56 
01VI- Wniebowstąpienie Pańskie, 
uroczystośćDz1,1-11;Ps47;Ef1,17-
23;Mt28,16-20 A oto Ja jestem z wami 
po wszystkie dni, aż do końca świata. 
08VI- Zesłanie Ducha Świętego, 
uroczystośćDz2,1-11;Ps104;1Kor12,3b-
7.12-13;J20,19-32Pszyszedł Jezus, stanął 
w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. 
09VI-NMP Matki 
Kościoła,świętoRdz3,9-15.20;(Dz1,15-
20);Ps87;J2,1-11(J19,25-27)  
SŁOWO  NA NIEDZIEL Ę    
/z komentarza do NT- ks. Marcin 
Krawiec OSP/ 
 11V-4 Niedziela Wielkanocna J10,1-10 
Biblijny pasterz zna swoje owce po 
imieniu. One zaś rozpoznają jego głos. 
Ktoś, kto w swoim życiu doświadczył 
bliskiej relacji z drugą osobą wie, że na 
pewnym etapie słowa nie są już tak 
ważne. Wystarcza sama obecność 
kochanej osoby, poczucie bliskości. 
Relacja między Bogiem a człowiekiem 
jest zawsze intymna. Bywa nawet, że nie 
jesteśmy w stanie opisać jej słowami. 
Każdy człowiek znany jest Bogu z 
imienia. Bóg zna naszą historię , nasze 
wzloty i upadki. Nigdy jednak nie 
przestaje nas kochać. Jest zawsze 
wybaczający. Aby doświadczyć w pełni 
Boga, musimy przejść przez bramę. 
Bramą tą na początku naszego życia był 
chrzest. Przechodzimy przez nią także 
codziennie wówczas, gdy wytrwale 
podnosimy się z naszych upadków i 
grzechów, doskonalimy się w cnocie 
miłości i z optymizmem patrzymy w 
przyszłość. 
18 V- 5 Niedziela Wielkanocna J14,1-
12 Apostołowie po zmartwychwstaniu 
mieli  wiele wątpliwości. Gdy zabrakło 

obok nich Jezusa stracili pewność siebie. 
Bardzo szybko  zapomnieli o Jego 
obietnicach dotyczących 
zmartwychwstania i życia wiecznego. 
Nawet wówczas, gdy Jezus ukazywał się 
im i rozmawiał z nimi, oni czuli się 
niepewnie. Zbawiciel jednak nie 
zrezygnował z nich. Rozmawiał z nimi, 
przekonywał ich, pozwalał, aby dotykali 
Jego ran. Nie przerażajmy się, gdy w 
naszym sercu pojawią  się wątpliwości 
dotyczące wiary. Nie załamujmy się, gdy 
do naszego domu wkradnie się grzech. 
Bójmy się jedynie zatwardziałości 
naszych serc. Bóg będzie o nas zabiegał. 
Będzie wysyłał ludzi, którzy pomogą 
powrócić do Niego. Będzie oczekiwał od 
nas tylko jednego- pokornego serca 
otwartego na słowo Boże i  zdolnego do 
żalu za grzechy. 
25V- 6 Niedziela Wielkanocna J14,15-
21 Dla osoby, która naprawdę kocha 
Boga, zachowywanie przykazań nie jest 
ciężarem. Nie koncentruje się ona na 
zakazach, ale myśli o tym, jak najlepiej 
wypełnić prawo miłości. Matka, która 
kocha swoje dziecko jest dla niego zrobić 
wszystko. Nie oblicza nieprzespanych 
godzin i nie wypomina chwil 
poświęcenia. Mąż, który kocha swoją 
żonę, stara się być dla niej dobry, a 
nagrodą dla niego jest piękno i kochające 
męża serce. Miłość człowieka do Boga i 
Boga do człowieka opiera się na relacji 
osobowej. Jedynie w wyniku słabości 
ludzkiej natury, człowiek może tej relacji 
nie zrozumieć. Dlatego Jezus obiecuje 
ludziom Ducha Prawdy- Wspomożyciela. 
To dzięki Niemu jesteśmy w stanie 
zrozumieć Bożą miłość, docenić ją i 
czerpać z niej natchnienie w naszych 
ludzkich relacjach.  
01VI- Wniebowstąpienie Pańskie 
Mt28,16-20 Wniebowstąpienie kończy 
etap ziemskiej działalności Chrystusa. 
Założony przez Niego Kościół nie 
przestanie istnieć, ale będzie nadal 
działał. Przedłużeniem zbawczej 
obecności Zbawiciela na ziemi stali się w 
pierwszej kolejności apostołowie, 
następnie pierwsze pokolenie uczniów a 
w czasach współczesnych, działający 
mocą Chrystusa –kapłani. Każdy z nas, 
także współcześnie, może poznać 
działanie Syna Bożego i Go 
doświadczyć. Dokonuje się to w trakcie 
słuchania i rozważania Słowa Bożego, 
oraz sprawowanych w Kościele 
Sakramentów. Jest ich siedem: chrzest, 
bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, 
namaszczenie chorych, kapłaństwo, 
małżeństwo. Gdy regularnie słuchamy 
Słowa Bożego, uczestniczymy w życiu 
sakramentalnym, to w naszym życiu 

wypełniają się słowa Jezusa mówiące o 
Jego żywej obecności pośród nas dziś i 
aż do końca istnienia tego świata.  
08VI- Zesłanie Ducha Świętego J20,19-
23Uczniowie po zmartwychwstaniu byli 
zagubieni. Przebywali razem, ale często 
zamykali się z obawy przed otoczeniem. 
W ich sercach było wiele lęku. W 
głowach kłębiło się mnóstwo pytań. Gdy 
Jezus przyszedł do nich, pozdrowił ich 
słowami „Pokój wam”. Słowa te miały 
ich uspokoić  i na nowo przywrócić im 
wiarę w to, że On nie umarł, ale żyje. 
Drugim etapem spotkania z Jezusem 
Zmartwychwstałym  było pokazanie im 
ran, na dowód tego, że to, co widzą jest 
prawdą a nie ułudą. Na końcu 
wszystkiego Jezus wylał na nich Ducha 
Świętego, który ich umocnił i dał 
zdolność  zrozumienia tego co widzieli i 
sami doświadczyli, oraz co słyszeli. Dziś 
także możemy otrzymać Ducha Świętego 
po to, aby nasza wiara była mocniejsza i 
abyśmy nie zamykali się w swoim 
egoizmie. Bóg otwiera ludzkie serce i 
posyła człowieka z orędziem miłości. 
Weryfikacją naszej wiary jest zawsze 
otwartość na drugiego człowieka i chęć 
obdarowywania innych miłością.  
KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA II  
ZWIĄZEK MIĘDZY PIERWOTNĄ 
NIEWINNOŚCIĄ I ODKUPIENIEM 
DOKONANYM PRZEZ CHRYSTUSA. 
Chrystus odpowiadając na pytanie o 
jedność i nierozerwalność małżeństwa 
odwołał się do tego, co na temat 
małżeństwa napisano w Księdze 
Rodzaju. W dwóch poprzednich naszych 
rozważaniach poddaliśmy analizie 
zarówno tekst elohistyczny(Rdz1), jak i 
tekst jahwistyczny(Rdz2). Dzisiaj 
pragniemy z tych analiz wyciągnąć 
pewne wnioski. Powołując się na 
„początek” Chrystus domaga się od 
swoich rozmówców, aby w pewnym 
sensie przekroczyli granicę , która w 
Księdze Rodzaju przebiega między 
stanem pierwotnej niewinności i stanem 
grzeszności zapoczątkowanym przez 
grzech pierworodny. Symbolicznie 
można łączyć tę granicę z drzewem 
poznania dobra i zła, które w tekście 
jahwistycznym odgranicza dwie wprost 
przeciwne sytuacje: sytuację pierwotnej 
niewinności i sytuację grzechu 
pierworodnego. Te sytuacje mają swój 
wymiar w człowieku, w jego wnętrzu, w 
jego świadomości, sumieniu, wyborze i 
decyzji i to wszystko w stosunku do 
Boga Stwórcy, który w tekście 
jahwistycznym jest jednocześnie Bogiem 
Przymierza najdawniejszego przymierza 
Stwórcy ze swoim stworzeniem, czyli z 
człowiekiem. Drzewo poznania dobra i 
zła jako wyraz i symbol przymierza z 



Bogiem złamanego w sercu 
człowieka rozgranicza i 
przeciwstawia dwie sytuacje i dwa 
stany wprost przeciwne: stan 
pierwotnej niewinności i stan grzechu 
pierworodnego, i równocześnie 
dziedzicznej grzeszności człowieka, 
która z niego się wywodzi. Jednakże 
słowa Chrystusa. Które odnoszą się 
do „początku”, pozwalają nam 
znaleźć w człowieku istotną ciągłość i 
związek między tymi dwoma 
odmiennymi stanami lub wymiarami 
istoty ludzkiej. Stan grzechu jest 
udziałem „człowieka historycznego,” 
czyli ówczesnego rozmówcy jak i 
dzisiejszego człowieka. Ten stan 
jednak w każdym człowieku sięga 
korzeniami do swojej własnej 
„prehistorii” teologicznej, która jest 
stanem pierwotnej niewinności. Nie 
chodzi tutaj o samą dialektykę. Prawa 
poznania odpowiadają prawom 
istnienia. Nie można zrozumieć stanu 
grzeszności bez odniesienia lub 
odwołania się do stanu pierwotnej i 
podstawowej niewinności, co czyni 
Chrystus. Pojawienie się zatem stanu 
grzeszności jako wymiaru egzystencji 
ludzkiej jest od początku powiązane z 
tą rzeczywistą niewinnością 
człowieka jako stanem pierwotnym i 
podstawowym jako wymiarem istoty 
stworzonej „na obraz Boży”, i tak 
dzieje się nie tylko w przypadku 
pierwszego człowieka, mężczyzny i 
kobiety, jako dramatis personae i 
bohaterów wydarzeń opisanych w 
tekście jahwistycznym2 i 3 rozdziału 
Księgi Rodzaju, lecz także w 
odniesieniu do całego historycznego 
przebiegu ludzkiej egzystencji. 
Człowiek historyczny jest 
zakorzeniony w swojej objawionej 
prehistorii teologicznej i dlatego 
każdy punkt jego grzeszności 
historycznej wyjaśnia się (zarówno 
dla duszy jak i dla ciała) przez 
odniesienie do pierwszej niewinności. 
Można powiedzieć, że to odniesienie 
jest „współdziedziczeniem grzechu” i 
to grzechu pierworodnego. Jeżeli ten 
grzech oznacza w każdym człowieku 
stan utraconej łaski, to zawiera on 
także w sobie odniesienie do tej łaski, 
która była właśnie łaską pierwotnej 
niewinności. Kiedy Chrystus 
odwołuje się do „początku”, to tym 

wyrażeniem nie wskazuje On jedynie 
na stan pierwotnej niewinności, jako 
na utracony horyzont ludzkiej 
egzystencji w historii. Słowom, które 
On wypowiada właśnie swoimi 
ustami, mamy prawo przypisać 
jednocześnie całą wymowę 
odkupienia. Już w ramach tekstu 
jahwistycznego(Rdz2i3), jesteśmy 
świadkami, jak człowiek- mężczyzna 
i kobieta- po zerwaniu pierwotnego 
przymierza ze swoim Stwórcą, 
otrzymuje pierwszą obietnicę 
odkupienia w słowach tzw. 
Protoewangelii i zaczyna żyć w 
teologicznej perspektywie 
odkupienia. Tak więc człowiek 
historyczny- zarówno rozmówca 
Chrystusa  z tego czasu, o którym 
mówi Mateusz w rozdziale 19, jak i 
dzisiejszy człowiek uczestniczy w tej 
perspektywie. Uczestniczy nie tylko 
w perspektywie ludzkiej grzeszności- 
jako dziedziczący i jednocześnie 
osobowy i niepowtarzalny podmiot 
tej historii, lecz uczestniczy także w 
historii zbawienia – także tutaj jako 
jej podmiot i współtwórca. Jest on 
zatem nie tylko zamknięty z powodu 
swojej grzeszności, w odniesieniu do 
pierwotnej niewinności, ale 
równocześnie otwarty w kierunku 
tajemnicy odkupienia, które dokonało 
się w Chrystusie i przez Chrystusa. 
Paweł, autor Listu do Rzymian, 
wyraża tę perspektywę odkupienia, w 
której żyje człowiek „historyczny”, 
kiedy pisze: „ale i my sami, którzy 
już posiadamy pierwsze dary Ducha i 
my również całą istotą swoją 
wzdychamy, oczekując odkupienia 
naszego ciała. Nie możemy tracić z 
oczu tej perspektywy, podążając za 
słowami Chrystusa, który w swojej 
rozmowie o nierozerwalności 
małżeństwa odwołuje się do 
początku. Gdyby ten początek 
wskazywał tylko na stworzenie 
człowieka, jako „mężczyzny i 
kobiety”, gdyby prowadził 
rozmówców tylko przez granicę 
grzechu człowieka do pierwotnej 
niewinności, a nie otworzył 
równocześnie perspektywy 
„odkupienia ciała”, odpowiedź 
Chrystusa nie byłaby zrozumiana w 
sposób odpowiedni. Właśnie ta 
perspektywa odkupienia ciała 

gwarantuje ciągłość i jedność między 
dziedzicznym stanem grzechu 
człowieka i jego pierwotną 
niewinnością, chociaż ta niewinność 
została historycznie przez niego 
utracona w sposób bezpowrotny. Jest 
także rzeczą oczywistą, że Chrystus 
ma najwyższe prawo odpowiedzieć 
na pytanie postawione Mu przez 
uczonych w Prawie i Przymierzu (jak 
czytamy w Mt19i Mk10) w 
perspektywie odkupienia, na której 
opiera się samo przymierze. Jeżeli w 
nakreślonym w ten sposób zasadniczo 
kontekście teologii człowieka- ciała 
pomyślimy o metodzie dalszych 
analiz dotyczących objawienia 
„początku”, w którym istotne jest 
nawiązanie do pierwszych rodzajów 
Księgi Rodzaju musimy natychmiast 
zwrócić swoją uwagę na czynnik, 
który jest szczególnie ważny dla 
interpretacji teologicznej, ważny, 
ponieważ polega na stosunku między 
objawieniem i doświadczeniem.cdn. 
MÓWI Ą WIELCY Każdy trud 
złączony z męką Jezusa Chrystusa staje 
się częścią odkupienia /bł.Jakub 
Alberione/. 
UŚMIECHNIJ SI Ę  
Opowiada proboszcz; Po zakończeniu 
Mszy św. w naszym kościele jedna z 
matek wyznała mi, w jaki sposób udało 
się jej utrzymać w spokoju swego 
wyjątkowo żywego synka. W połowie 
kazania powiedziała mu: „Jeśli nie 
będziesz cicho, proboszcz straci wątek i 
będzie musiał rozpocząć kazanie od 
początku”. I to podziałało. 
PAMI ĘTAJMY O WIELKIEJ 
NOWENNIE FATIMSKIEJ  - NIECH 
NIEPOKALANE SERCE MARYI 
ZMIENIA ŚWIAT. ROK 2014- 
Zapraszani do Nieba- jednak 
Różaniec, szkaplerz, sznur pokutny.. 
Chociaż Wielka Nowenna rozpoczęła się 
w 20009 roku, to ciągle jeszcze możemy 
się w nią włączyć. Co mamy czynić? 1. 
Codziennie odmawiać różaniec. 2. 
Odprawiać nabożeństwo pierwszych 
sobót miesiąca. 3. Zawierzać się 
Niepokalanemu Sercu Maryi. 4. 
Odmawiać modlitwę Wielkiej Nowenny 
Fatimskiej. 5. Uczestniczyć w 
nabożeństwach fatimskich trzynastego 
dnia miesiąca /nie jest to warunek 
konieczny/. 6. Poznawać coraz lepiej 
Maryję, naszą Matkę i miłować ją na co 
dzień. 
  



 SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA  Jan XXIII i Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym aby 
odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu , który nadawali mu święci w ciągu wieków. Nie 
zapominajmy, że to właśnie święci prowadzą Kościół  naprzód i sprawiają, że się rozwija. Zwołując Sobór Jan 
XXIII okazał taktowne posłuszeństwo Duchowi Świętemu, dał się Jemu prowadzić i był dla Kościoła pasterzem, 
przewodnikiem, który sam był prowadzony. To była jego wielka posługa dla Kościoła. Był papieżem 
posłuszeństwa Duchowi Świętemu. W tej posłudze ludowi Bożemu Jan Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś 
sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy 
przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu on na pewno z nieba towarzyszy i go 
wspiera. Niech ci obaj nowi święci i pasterze Ludu Bożego wstawiają się za Kościołem, aby w ciągu tych dwu 
lat procesu synodalnego, był on posłuszny Duchowi Świętemu w posłudze duszpasterskiej dla rodziny. Niech nas 
obaj nauczą, byśmy nie gorszyli się ranami Chrystusa, abyśmy wnikali w tajemnicę Bożego Miłosierdzia, które 
zawsze żywi nadzieję, zawsze przebacza, bo zawsze miłuje. 
 
NIE ODRZUCAJ KRWI BARANKA. /Moje świadectwo o modlitwie różańcowej i Eucharystii/ Modlitwa 
Różańcowa- Tajemnice Życia. W każdym Zdrowaś Maryjo- nowe Boga odkrycie. Św. Janie PawleII, przy każdej 
okazji różaniec dawałeś. Cóż gestem tym pokazać nam chciałeś? Tajemnice Radosne- posłuszeństwo, służba 
Panu. Tęskne oczekiwanie. Galilea. Powołanie. Zachwyt i oczarowanie. Jakże Twe życie Maryjo, splecione z 
moim. Miecz boleści Sercu dany. Czyni w Nim bolesną ranę. Jezu, jakże moje życie z Twoim się przeplata. 
Tajemnicami Bolesnymi upływają lata. Proszę tylko o ufność i abym w miłości wytrwała. Od miłości do 
nienawiści granica zbyt mała… Ratunek dla mnie w Męce Twej, Panie! Noszę Mękę Twoją w sobie. A któż to, 
Jezu mój, pojmie? Prowadzisz Drogą Krzyżową. Tak rozumiem, żeś jest Drogą. Bolesne jest oczyszczanie. serca 
wzrastanie. Odkrywam, Jezu mój, w Tobie, prawdę o Bogu i sobie. W Tobie zauważam sens życia. Jakże ważne 
to odkrycie! Zmienia całe życie! Zwycięstwo w boleści się rodzi. W śmierci Twej Jezu zanurzam się cała. Bez 
korony cierniowej i ukrzyżowania nie ma zmartwychwstania. Tylko tak wchodzi się w chwałę Boga; przez 
obumieranie. Śmierć wszystkiemu, co się Tobie podobać nie może, mój Boże. Dopiero z wysokości krzyża 
wszystko lepiej widać. Światło! W Trójcy Świętej Jasność! Tajemnice Światła. Oświecenie! Tajemnica chrztu. 
Jest Królestwo inne! Królestwo Twej chwały! Jesteś Boże wspaniały!Święte Miasto. Królestwo na świętej 
Górze! Lecz któż tam dostać się może? Eucharystia nam pomoże. Życie Twoje, Matko u Boga i wśród tylu 
świętych Pańskich w niebie… Często schodzisz też na ziemię… Matko! Matko! I moje życie pragnie… z Tobą 
przepraszać, dziękować. Wielbić Boga, adorować! Chwałę oddawać, żyć…Tajemnicami Chwalebnymi. 
Kontemplacja, królowanie, miłości dzielenie… i ponowne rozpoczynanie, od nowa wchodzenie… w Tajemnice 
Różańca- Tajemnice Życia…wiecznego z nowym doświadczeniem Zmartwychwstałego! Ponowne 
rozpoczynanie. Dla siebie i drugiego. Niepojęte tajemnice Różańca Świętego! Prowadzą do Boga 
przychodzącego. Eucharystia, Bóg żyjący. Szczęście każdego człowieka. Wolność z miłością się łączy i ofiarą 
siebie. Aż do utraty tchu. Krew Baranka. Miłość winowajców, prześladowców, nieprzyjaciół. Biała szata… 
przebaczenie. Miłość zawsze przynosi owoców wiele. I ten owoc największy- ZBAWIENIE. Eucharystia, 
wymiana serc. Przymierze. Nie odrzucaj Krwi Baranka! Nie odrzucaj Krwi Baranka! Matka Boga ciągle prosi: 
„daj mi różaniec”. Ciągle nas pokornie prosi. Dziś wiem, że o ŻYCIE chodzi. ŻYCIE W PEŁNI!. ŻYCIE w 
Trójcy Świętej w modlitwie różańcowej ukryte jest, ponieważ Matka nasza i wszyscy święci modlą się z nami  w 
niej! Modli się z nami też nasz wspaniały święty Jan Paweł II; Przyjdź! Panie Jezu! Przyjdź! Do każdego serca! 
Przyjdź! Aby każde serce mogło ŻYĆ! /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 Robert Karczewski – 20 IV 
Zuzanna Trojanowska – 20 IV 
Dariusz Aureliusz Galiński – 20 IV 
Klara Jurkiewicz – 2 V 
Olaf Malinowski – 3 V 
Noemi Alicja Nowakowska – 10 V 
 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.  
IERZMOWANIE 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, Bierzmowanie- 28 maja. 
ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele 
Jakub Baran i Monika Hładczuk – 25 IV 
Tomasz Jan Szymański i Monika Herman – 26 IV 
Łukasz Dariusz Żylewicz i Agata Flaszyńska – 26 IV 
Radosław Grzywacz i Magdalena Maria Krauze – 10 V 
POGRZEBY  Kazimierz Alojzy Raczkowski l.75, 23 IV (+19 IV), Marta Betlejewska l. 101, 
23 IV (+ 20 IV), Ludwika Agnieszka Wójcik l. 89, 24 IV (+ 22 IV) 

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

 


