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Wakacje 
            Rozpoczęliśmy wakacje. 

Dla wielu jest to czas urlopów, 

dla mieszkańców wsi to okres 

przygotowania do zbiorów i 

żniwa, dla nas wszystkich 

dodatkowo okazja i wezwanie do 

religijnych i patriotycznych 

przeżyć. Ziemia Lubawska 

wkracza w lipcowo-sierpniowe 

miesiące wydarzeniem Odpustu 

Lipskiego, który przypomina 

nam, że właśnie obecność pośród 

nas Matki Najświętszej w Jej 

cudownej figurze sprawia, że 

Lubawszczyzna i jej dzieci 

zachowują zdrową kondycję 

duchową. Podtrzymują w dalszym 

ciągu staropolski ideał 

sarmackiego stylu życia. Objawia 

się on właśnie w przywiązaniu do 

Wiary świętej i naszej małej 

Ojczyzny, czci Bogurodzicy oraz 

w trosce o rodzinę, więzi 

rodzinne. Od Odpustu Lipskiego 

przechodzimy do kolejnych: Św. 

Jakuba w Kazanicach, 

Przemienienia Pańskiego w 

Złotowie, Św. Wawrzyńca w 

Rożentalu, Wniebowzięcia w 

Grabowie i Św. Bartłomieja w 

Sampławie. To czas łaski, czas 

wypoczynku i czas pracy w polu, 

który uwieńczony zostanie 

dziękczynieniem Panu Bogu za 

plony w dożynkach 

przeżywanych w tym roku 

ponownie w Rożentalu – 7 

września. 

  

 

 

 

 

 

 

Pochylamy się również nad historią naszego Narodu. Wymieńmy 

najważniejsze wydarzenia, które winny być przez nas należycie uczczone: 

- 28 lipca – 100 rocznica wybuchu I wojny światowej, w której 

zginęło 9 milionów żołnierzy, a około 20 milionów zostało rannych 

- 1 sierpnia – 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 

zbrojnego zrywu Armii Krajowej mającego na celu wyzwolenie 

Stolicy spod okupacji niemieckiej. W tym miejscu pozwolę sobie na 

dygresję. Jakiś czas temu na murze przy ul. Kupnera vis a vis hotelu 

Spichlerz pojawił się biało-czerwony napis oddający cześć 

walczącym o wolność Warszawy. Cieszę się, że autorami są młodzi 

ludzie, których nikt do tego nie przymusił oraz, że są pewni – 

wbrew puszącym się od czasu do czasu tzw. autorytetom – iż 

Powstanie Warszawskie było potrzebne! 

- 6 sierpnia – 100 lat od wymarszu z krakowskich Oleandrów w 

kierunku Królestwa Polskiego I Kompani Kadrowej, która stała się 

zalążkiem Legionów Polskich walczących o niepodległość 

Ojczyzny w I wojnie światowej. 

- 15 sierpnia – 85. rocznica urodzin śp. Anny Walentynowicz – 

legendzie Solidarności, która zginęła w katastrofie smoleńskiej 

- 17 sierpnia – 75 rocznica śmierci Wojciecha Korfantego – posła na 

sejm RP i dyktatora III Powstania Śląskiego. 

- 1 września – 75. rocznica rozpoczęcia II wojny światowej 

- 17 września – 75. rocznica napaści na Polskę Związku 

Sowieckiego. 

 

Te kilka ważnych dat, rocznic, które nie mają być dla nas powodem do 

wejścia w jakiś stan cierpiętnictwa, niech rodzi w nas dumę z przodków, 

wdzięczność Tym, którzy kochali Polskę, którzy walczyli o jej 

niepodległość, którzy zawstydzają nas niejednokrotnie, że nie szanujemy 

Ojczyzny! 

Uczcijmy te dni powiewającą na naszych domach flagą narodową! 

                                                                              ks. Marcin Staniszewski 
                                                                                                             proboszcz  
 
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 
Ogólna: lipiec- Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania 
braterstwa i rozwoju ludzkiego. 
sierpień- Aby uchodźcy zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu 
przemocy znaleźli wielkoduszną gościnę  i by ich prawa były chronione. 
Misyjna: lipiec- Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą 
Ewangelię w krajach najuboższych. 
sierpień- Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom 
kontynentu 
WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH/lipiec- sierpień/: 
LUBAWA: dni powszednie 17.00; niedziele i święta 8.00; 10.30; 17.00. 
MORTĘGI: czwartki,piątki 18.00; niedziele i święta 9.15. 
 



 

 

LITURGIA SŁOWA 
13VII- XV Niedziela Zwykła Iz55,10-
11;Ps65;Rz8,18-23;Mt13,1-23 
16VII- środa, NMP z Góry Karmel 
Iz10,5-7.13-16;Ps94;Mt11,25-27 
20VII- XVI Niedziela Zwykła 
Mdr12,13.16-19;Ps86;Rz8,26 
27;Mt13,24-43 
27VII- XVII Niedziela Zwykła 1Krl3,5.7-
12;Ps119;Rz8,28-30;Mt13,44-52 
03VIII- XVIII Niedziela Zwykła Iz55,1-
3a;Ps145,Rz8,35.37-39;Mt14,13-21 
05VIII- wtorek, rocznica poświęcenia 
rzymskiej Bazyliki NMPJr30,1-2.12-
15.18-22;Ps102;Mt14,22-36 
06VIII- środa, Przemienienie Pańskie, 
święto Dn7,9-10.13-14;(2P1,16-
19);Ps97;Mt17,1-9 
10VIII- XIX Niedziela Zwykła 
1Krl19,9a.11-13;Ps85;Rz9,1-
5;Mt14,2233 
15VIII- piątek, Wniebowzięcie NMP, 
uroczystość Ap11,19a.12,1.3-
6a.10ab;Ps45;1Kor15,10-26;Łk1,39-56 
17VIII- XX Niedziela Zwykła Iz56,1.6-
7;Ps67;Rz11,13-15.29-32;MT15,21-28 
22VIII- piątek, MP Królowej Iz9,1-3.5-
6;Ps113;Łk1-26-38 
24VIII- XXI Niedziela Zwykła Iz22,19-
23;Ps138;Rz11,33-36;Mt16,13-20 
26VIII- wtorek, NMP Częstochowskiej 
Prz8,22-35(Iz2,2-5);Ps48;Ga4,4-7;J2,1-
11 
29VIII- piątek, Męczeństwo św. Jana 
Chrzciciela, wspomnienie Jr1,17-19;Ps 
71;Mk6,17-29 
31VIII- XXII Niedziela Zwykła Jr20,7-
9;Ps63;Rz12,1-2;Mt16,21-27 
07IX- XXIII Niedziela Zwykła Ez33,7-
9;Ps95;Rz13,8-10;Mt18,15-20 

 

SŁOWO  NA NIEDZIELĘ    
13VII- XV Niedziela Zwykła, Mt13,1-23 
Jezus musiał posługiwać się 
przypowieściami, ponieważ ludzie nie 
byli w stanie zrozumieć Jego słów, 
nawet gdy były proste. Często 
odczuwamy trudność w odczytaniu w 
naszym życiu znaków Bożej obecności. 
Najczęściej potrzebujemy drugiej 
osoby, która pomoże nam ocenić , czy i 
jak chciał Bóg do nas w danej sytuacji 
przemówić. Nasze spotkanie z Bogiem 
przeżywamy we wspólnocie. Tą 
wspólnotą jest Kościół. To w Kościele 
dokonuje się interpretacji Słowa 
Bożego. Poprzez pośrednictwo Kościoła 
przyjmuje się sakramenty. Tradycja 
Kościoła zachęca wiernych do 

poszukiwania przewodników i 
kierowników duchowych. To oni 
pomogą nam w odróżnianiu tego, co 
pochodzi od Boga od rzeczy 
nieistotnych i miałkich. Bóg troszcząc 
się o wspólnotę wierzących posyła w 
każdej epoce ludzi, którzy mają 
szczególny dar w rozeznawaniu woli 
Bożej.  
 
20VII- XVI Niedziela Zwykła, Mt13,24-
43 Ktoś, kto sądzi, że jego życie będzie 
zawsze miłe i bezproblemowe, bardzo 
szybko może się rozczarować. Jednak w 
błędzie jest też pesymista, który widzi 
wszystko w ciemnych barwach. Nasze 
życie podobne jest do pola, na którym 
rośnie zarówno pszenica, jak i chwast. 
Jesteśmy zdolni do czynienia dobra, ale 
także popełniamy zło. Kochamy , ale 
także i nienawidzimy. Ważne jest to, 
aby nigdy nie dać się zniechęcić i nie 
uznać, że chwast może na naszym 
życiowym polu zdominować pszenicę. 
Trzeba każdego dnia na nowo 
podejmować próbę odchwaszczania. 
Syn Człowieczy umarł za grzechy ludzi, 
uwalniając ich tym samym od 
dominacji zła. Człowiek oczywiście 
pozostaje wolny. Może wybierać. Gdy 
wybierze dobro, Bóg z pewnością nie 
pozostawi go osamotnionego, ale 
będzie współdziałał z nim w uprawie 
pola, na którym będzie rosła tylko 
pszenica.  
 
27VII-XVII Niedziela Zwykła,Mt13,44-
52 Każdy w swoim życiu ma jakiś skarb, 
który najbardziej ceni. Może jest to 
jakiś przedmiot a może miejsce, oaza 
spokoju. Naszym skarbem mogą być 
wspomnienia z przeszłości albo chwile, 
które spędzamy z ukochaną osobą. 
Jezus porównuje Królestwo Boże do 
skarbu. Pragnie, abyśmy myśleli o Bogu 
w takich kategoriach, że jest On dla nas 
kimś najcenniejszym, do kogo chętnie 
wracamy i z kim chcemy przebywać. W 
życiu powinniśmy sobie nieustannie 
zadawać pytanie o to, co dla nas jest 
najcenniejsze. Czy są to dobra 
materialne, czy prestiż, czy też miłość, 
której źródłem jest Bóg. Nie każdy 
skarb zasługuje na naszą uwagę. 
Wybierajmy w życiu to, co naprawdę 
jest wartościowe.  
 
03VIII- XVIII Niedziela Zwykła, 
Mt14,13-21 Mając niewiele środków, 
można dokonać rzeczy naprawdę 

wielkich. Jest tylko jeden warunek. 
Trzeba mieć bezgraniczną wiarę. W 
Ewangelii o cudownym rozmnożeniu 
chleba Jezus pokazał uczniom  jak 
pięcioma chlebami i dwiema rybami 
Można było nakarmić pięć tysięcy ludzi. 
W świetle matematycznej kalkulacji 
jest to absolutnie niemożliwe. Bóg 
jednak nie jest księgowym ani 
ekonomistą. On patrzy przede 
wszystkim w ludzkie serce. Jeśli widzi 
tam autentyczną wiarę, jest w stanie 
takiemu człowiekowi pomóc, także w 
sposób nadprzyrodzony i wbrew 
ludzkiej logice. Jest tylko jeden 
warunek. Człowiek, który ma wiarę, nie 
może działać z pobudek egoistycznych. 
Jezus nakarmił w pierwszej kolejności 
tłumy, a nie siebie i swoich uczniów. 
Wiara, aby była pełna i skuteczna musi 
być zawsze dopełniona przez miłość 
bliźniego.  
 
10VIII- XIX Niedziela Zwykła, Mt14,22-
33 Nasze życie jest podobne do 
wydarzenia z dzisiejszej Ewangelii. 
Wsiadamy do łodzi i próbujemy 
przeprawić się na drugi brzeg. Czynimy 
to z zapałem, pełni entuzjazmu i siły. 
Bywa i tak, że to ktoś każe nam do tej 
głowy wsiąść i wypycha nas na środek 
jeziora, pokazując jednocześnie gdzieś 
na horyzoncie wyłaniający się drugi 
brzeg. Życie chrześcijanina powinno 
być dynamiczne. Bóg wciąż roztacza 
przed nami nowe horyzonty. Zachęca 
nas do duchowego wzrostu i ciągłego 
rozwoju. Dyskretnie czuwa nad nami, 
ale równocześnie daje nam wolną 
wolę. Możemy wybrać kierunek, 
możemy płynąć wolniej lub szybciej, 
ale nigdy nie powinniśmy się poddawać  
i zawracać. A gdy już naprawdę 
czujemy, że nie mamy sił, wtedy też 
możemy prosić go o pomoc. Jeśli 
kierunek, w którym płyniemy jest 
dobry, On na pewno nas wspomoże.  
 
17VIII-XX Niedziela Zwykła, Mt15,21-
28 Człowiek bez względu na to, kim jest 
i jaka jest jego duchowa kondycja, 
zawsze może zwracać się do Boga. 
Kobieta kananejska ze względu na 
swoje pochodzenie nie powinna być 
wysłuchana przez Jezusa, który był 
Żydem. Takie były ówczesne zasady. Jej 
głęboka wiara przełamała konwenanse. 
Zaskoczyła tym nawet samego Jezusa. 
Jej wiara była absolutna i 
bezkompromisowa. Wierzyła wbrew 



otoczeniu, które nie było jej 
przyjazne. Nikt też nie ułatwiał jej 
spotkania z Synem Bożym. Słyszała 
opinie uczniów, którzy chcieli, aby 
odeszła. Jezus na początku nie 
odzywał się do niej ani słowem, 
wystawiając ją na próbę. Tak właśnie 
weryfikuje się wiara człowieka. Nie 
może ona opierać się na opinii 
otoczenia czy okolicznościach życia. 
Wiara musi być ponad tym wszystkim 
i wtedy jest prawdziwa. 
 
24VIII- XXI Niedziela Zwykła, 
Mt16,13-20 Pytanie „ Kim dla ciebie 
jest Jezus Chrystus?” możemy 
usłyszeć w momencie najmniej dla 
nas oczekiwanym. Może ono zostać 
nam postawione przez kogoś z 
zewnątrz. Możemy je usłyszeć także 
w głębi naszego serca. W obliczu 
życiowych wyborów czy dylematów 
sumienia takie pytanie budzi niepokój 
serca. Czy aby na pewno dobrze 
wybrałem? Czy tak właśnie 
powinienem postąpić? Jezus 
ustanowił Kościół, który jest opoką 
dla każdego wierzącego. Człowiek 
potrzebuje drugiej osoby, z którą 
będzie mógł podzielić się swoimi 
pytaniami i która naprowadzi go na 
właściwą odpowiedź. Kościół posiada 
depozyt wiary, która przekazywana 
jest z pokolenia na pokolenie  już od 
czasów Chrystusa. Depozyt ten jest 
gwarancją że każdy chrześcijanin, 
który zaufa nauczaniu Kościoła, może 
być pewny, że nie pobłądzi i będzie 
szedł właściwą drogą.  
 
31VIII- XXII Niedziela Zwykła, 
Mt16,21-27 Ten, kto decyduje się 
pójść za Chrystusem nie może liczyć 
na to, że w swoim życiu nie będzie 
musiał dźwigać krzyża . Jest wręcz 
odwrotnie. Jezus otwarcie zapewnia 
tych, którzy decydują się pójść za 
Nim, że będą musieli wziąć krzyż, tak 
jak On to uczynił. Wydaje się, że takie 
myślenie przeczy ludzkiej logice. Nikt 
, kto jest przy zdrowych zmysłach nie 
będzie brał dobrowolnie bolesnego i 
ciężkiego krzyża, który jeszcze 
przysporzy mu dodatkowych cierpień. 
Takie myślenie nie jest typowo 
ludzkie. Za nie zostaje skarcony Piotr. 
Piotr jest dla nas tajemnicą, dlaczego 
Bóg, aby zbawić ludzkość musiał 

posłać swojego Syna , aby ten umarł 
na drzewie hańby i poniżenia. Jeśli 
jednak tak postąpił Bóg to my tym 
bardziej musimy się temu poddać. 
Pamiętajmy jednak, że przy końcu tej 
drogi czeka na nas obiecana nagroda.  
 
07IX- XXIII Niedziela Zwykła, 
Mt18,15-20 Warunkiem, aby być 
wysłuchanym przez Boga jest nie 
tylko sama modlitwa, ale także zgoda 
pomiędzy tymi, którzy do tej 
modlitwy stają. Chrześcijaństwo 
opiera się na komunii osób. O wiele 
łatwiej jest dojść do nieba w 
towarzystwie dwóch, czy trzech 
nawróconych grzeszników, niż 
samemu. Jezus zachęca nas, abyśmy 
pomagali naszym braciom i siostrom 
w ich odkrywaniu drogi do Niego. 
Chce jednak, abyśmy czynili to z 
wielkim wyczuciem, delikatnością i w 
duchu miłości. Upokarzanie innych i 
ich piętnowanie nawet w imię 
prawdy, nie jest postawą 
chrześcijańską. Gdy chcemy odnaleźć 
na ziemi miejsce, gdzie bóg na pewno 
przebywa, poszukajmy ludzi, którzy w 
Imię Jezusa zbierają się na modlitwę. 
Nie są oni jeszcze doskonali, ale 
powinni mieć w sobie pragnienie 
Boga i być otwarci na miłość, która 
przebacza. /rozważania   
ks. Mariusz Krawiec SSP/. 
  

KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA 

II  ZNACZENIE PIERWOTNEJ 
SAMOTNOŚCI. W ostatnim 
rozważaniu niniejszego cyklu 
doszliśmy do wstępnego wniosku, 
który wyciągnęliśmy ze słów z Księgi 
Rodzaju o stworzeniu człowieka jako 
mężczyzny i kobiety. Do tych słów, 
czyli do „początku” odwołał się Pan 
Jezus  w swojej rozmowie o 
nierozerwalności małżeństwa . Ale 
wniosek, do którego doszliśmy nie 
kończy jeszcze szeregu naszych 
analiz. Dzisiaj zastanówmy się nad 
znaczeniem pierwotnej samotności 
człowieka. Okazję do takiej refleksji 
dają nam słowa Księgi Rodzaju: „Nie 
jest dobrze, żeby 
człowiek/mężczyzna/ był sam.; 
uczynię mu zatem odpowiednią dla 
niego pomoc.(Rdz 2,18). To Bóg-
JAHWE wypowiada te słowa. Należą 
one do drugiego opowiadania o 

stworzeniu człowieka. Pochodzą więc 
z tradycji jahwistycznej. Jak już 
poprzednio wspomnieliśmy, 
znamienne dla tekstu janwistycznego 
jest to, że opowiadanie o stworzeniu 
człowieka/ mężczyzny/ stanowi 
osobny fragment, który wyprzedza 
opowiadanie o stworzeniu pierwszej 
kobiety. Znamienne jest prócz tego 
to, że pierwszy człowiek(adam), 
stworzony z „prochu ziemi” dopiero 
po stworzeniu pierwszej kobiety 
zostaje określony jako mężczyzna(iś). 
Tak więc kiedy Bóg Jahwe wypowiada 
słowa o samotności , odnosi je do 
„człowieka” jako takiego, a nie tylko 
do mężczyzny. Trudno jednak tylko 
na podstawie tego faktu posuwać się 
zbyt daleko w wyciąganiu wniosków. 
Niemniej całkowity kontekst owej 
samotności  o której mówi Księga 
Rodzaju, może nas przekonać, że 
chodzi tutaj o samotność „człowieka” 
(mężczyzny i kobiety), a nie tylko 
samotność człowieka- mężczyzny, 
spowodowanej przez brak kobiety. 
Wydaje się zatem, że na podstawie 
całego tekstu, że ta samotność 
posiada dwa znaczenia: Jedno, 
wynikające z samej natury 
„człowieka’, to jest z jego 
człowieczeństwa i to jest widoczne w 
opowiadaniu Rdz2, i drugie, 
wynikające z odniesienia mężczyzny 
do kobiety i to jest widoczne w 
pewien sposób na podstawie 
pierwszego znaczenia  szczegółowa 
analiza opisu zdaje się to 
potwierdzać. cdn. 
 

MÓWIĄ WIELCY Jezus, nasze 
Życie zstępuje, aby dać się zabić, 
Źródło zstępuje, aby odczuwać 
pragnienie, a ty nie chcesz się 
trudzić? /św. Augustyn354-430/. 
 

UŚMIECHNIJ SIĘ  

Powinieneś stać się prawdziwym 
żołnierzem Chrystusa- mówi 
proboszcz do parafianina, który nie 
chodzi do kościoła. – Ależ proszę 
księdza, ja już jestem żołnierzem 
Chrystusa!- broni się parafianin. – To 
dlaczego nigdy nie widzę cię w 
kościele?- Bo ja jestem tajnym 
agentem… 
  



 

 

 

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 

MODLITWĄ O 

UZDROWIENIE i 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  

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! 
 

 

SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA   

Drodzy przyjaciele, prośmy Pana, za wstawiennictwem NMP, Matki Kościoła o łaskę, byśmy nigdy 
nie popadli w pokusę myślenia, że możemy obyć się bez innych, bez Kościoła, że możemy się 
zbawić o własnych siłach. Wręcz przeciwnie, nie można kochać Boga, nie kochając naszych braci, 
nie można być w komunii z Bogiem, nie będąc w komunii z Kościołem i nie możemy być dobrymi 
chrześcijanami jak tylko razem z tymi wszystkimi, którzy starają się naśladować Pana Jezusa, jako 
jeden naród, jedno ciało 
 

 
16 lipca- NMP SZKAPLERZNEJ. Siostry karmelitanki w 
Łasinie przed świętem Matki Bożej z Góry Karmel /MB 
Szkaplerznej/, które przypada 16 lipca, organizują 
rekolekcje, po których można przyjąć szkaplerz.  Dar 
szkaplerza jest rozpowszechniany przez zakon 
karmelitański także poza zakon. Szkaplerz może przyjąć 
każdy. Różaniec i szkaplerz są nierozdzielne. Nauki 
rekolekcje w Łasinie u sióstr karmelitanek są otwarte. 
Może w nich brać udział każdy. Trwają od 13 – 15 lipca 
na Mszy św. o godz. 18.00. Jest to tzw. Triduum o 
Matce Bożej, a w Jej święto, 16 lipca na uroczystej 
odpustowej  Mszy św. o godz. 19.00 można przyjąć 
szkaplerz.  
 
Dla zainteresowanych przyjęciem szkaplerza świętego 
podajemy numer telefonu do sióstr karmelitanek w 
Łasinie: (56)4664783 
Szkaplerz mogą przyjmować także dzieci. Zachęcamy. 

 

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 każdy 

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  

Witold Lewandowski 13 VI 

Maja Diana Prociewicz 13 VI 

Wojciech Filarski 21 VI 

Anna Jagoda Żuralska 22 VI 

Miłosz Krauze 28 VI 
 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, Bierzmowanie- 28 maja. 

ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele 

Mateusz Garnek i Agnieszka Rzemińska 14 VI 

Mateusz Mejka i Mirosława Klinicka 14 VI 

Paweł Krygier i Małgorzata Gierat 21 VI 

POGRZEBY  Maja Nadolska 14 VI (+6 VI) 
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 
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