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Z ŻYCIA PARAFII 

 

A Słowo Ciałem się stało i rozbiło namiot pośród nas 
  Przyjście na świat Chrystusa miało zwiastować światu pokój. 
Czy jednak tak się stało? Bynajmniej, tak jest! Pan Jezus – Słowo 
Wcielone chce rozbić namiot w naszych sercach i zamieszkać w nim 
jako Książe Pokoju. Tylko człowiek wewnętrznie stabilny jest w stanie 
nieść zgodę, życzliwość, serdeczność, pomoc innym – pokój. Siła i 
moc do tego płynie od mieszkającego w nas Emmanuela. 

 Kochani Parafianie, Sympatycy naszej świątyni i Goście 
przebywający w tym czasie w sercu Ziemi Lubawskiej, wespół z 
księdzem Sławomirem, Michałem i Andrzejem towarzyszymy Waszej 
Bożonarodzeniowej radości przy wigilijnych stołach. Życzymy, aby 
Zbawiciel świata, Mesjasz Pan był zawsze Waszą radością i pokojem 
w Nowym Roku Pańskim 2015! 

  "Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą – Polskę i 
naszą małą ojczyznę Ziemię Lubawską – w dobrych radach, w dobrym 
bycie, wspieraj jej siłę Swą siłą…" 

ks. Marcin Staniszewski 
proboszcz 

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy   
Ogólna: Aby Narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim 
ludziom dobrej woli. 
Misyjna: Aby rodzice przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi 
ewangelizatorami. 
 
Kochanym Babciom i Dziadkom w Dniu Ich Święta w dniach 21 i 22 stycznia 
składamy najlepsze życzenia radości Bożej oraz wiele miłości ze strony 
najbliższych. 

 

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. 16.45 

 
-DO NAJŚW. SERCA P. 

JEZUSA, MSZA ŚW. Z 

MODLITWĄ O 

UZDROWIENIE i 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  

LOURDZKIE 

p-szy piątek godz.17.00 

 

-DO NIEPOKALANEGO 

SERCA MARYI 

  p-sza sobota  godz. 6.30 

  
-KU CZCI BŁ. JP II  

Z UCZCZENIEM 

RELIKWII 
16 dzień m-ca godz.17.00 

 

- KU CZCI ŚW. O. PIO 

Trzecia niedziela miesiąca 

po Mszy św. 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! 

 

 

 
Z ŻYCIARAFII PARAFII 

   
 

      
 

 

RUCHY I 

STOWARZYSZENI

A: 

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 

Amelia Laskowska – 6 XII 

Natalia Jędrzejewska – 6 XII 

Aleksander Sowiński – 14 XII 

Antoni Jacek Lazarski -  

Gracjan Sławomir Tylman – 25 XII 

Marcerlina Donata Hładczuk – 26 XII 

Szymon Kowalkowski – 27 XII 
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. 

Szymon Rzentarski i Natalia Skibicka 22 XI 2014 
 

POGRZEBY   

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 

Bogumiła Mroczek 4 XII (+1 XII) 

Teresa Babska 12 XII (+9 XII) 
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Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk w całości lub częściach tylko za zgodą Redakcji. 



LITURGIA SŁOWA 

24 XII- środa, Wigilia Narodzenia 

Pańskiego 2Sm7,1-5.8b-

12.14a.16;Ps89;Łk1,67-79 

25 XII- czwartek, uroczystość 

Narodzenia Pańskiego pasterka: 

Iz9,1-3.5-6;Ps96;Tt2,11-14,Łk2,1-14; 

Msza św. o świcie Iz62,11-

12;Ps97;Tt3,4-7;Łk2,15-20; Msza św. 

w dzień Iz52,7-10,Ps98,Hbr1,1-

6;J1,1-18 Maryja urodziła swego 

pierworodnego Syna, owinęła Go w 

pieluszki i położyła w żłobie, gdyż 

nie było dla nich miejsca w 

mieszkaniu. 

28 XII- niedziela, Święto Świętej 

Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 

Syr3,2-6.12-14;Ps128Kol3,12-

21;Łk2,22-40 Moje oczy ujrzały 

Twoje zbawienie, które 

przygotowałeś wszystkim narodom. 

01 I- czwartek, uroczystość Świętej 

Bożej Rodzicielki, Maryi. Nowy 

Rok 2014. Dzień Pokoju Lb6,22-

27;Ps67,2-3,5-8;Ga4,4-7;Łk2,16-21 

Pasterze wrócili i wysławiali Boga za 

wszystko co usłyszeli i zobaczyli. 

03 I- sobota, Najświętszego Imienia 

Jezus 1J2,29-3,6;Ps98;J1.29-34 

04 I- II Niedziela po Narodzeniu 

Pańskim Syr 24,1 - 2.8-12; Ps147; 

Ef1,3-6.15-18; J1,1-18 A Słowo stało 

się ciałem.. 

06 I- wtorek, Objawienie Pańskie, 

uroczystość Iz60,1-6;Ps72;Ef3,2-

3a.5-6;Mt2,1-12 

11 I- Niedziela Chrztu Pańskiego, 

święto Kończy się okres Narodzenia 

Pańskiego. Iz55,1-11;Iz12,1J5,1-

9;Mk1,7-11 W Tobie mam 

upodobanie. 

18 I- II Niedziela Zwykła, 18-25 

stycznia- Tydzień Modlitw o 

Jedność Chrześcijan. 1Sm3,3b-

10.19; Ps40; 1Kor6,13c-15a,17-20; 

J1,35-42 Nauczycielu, gdzie 

mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie!. 

21 I- poniedziałek, Dzień Babci 

22 I- wtorek, Dzień Dziadka  

25 I- III Niedziela Zwykła Jon3,1-

5.10;Ps25;1Kor7,29-31;Mk1,14-20 

Pójdźcie za Mną! 

01 II- IV Niedziela Zwykła 

Pwt19,15-20;Ps95;1Kor7,32-

35;Mk1,21-28 Nawet duchom 

nieczystym rozkazuje i są Mu 

posłuszne.  

02 II – poniedziałek, Ofiarowanie 

Pańskie, święto. Światowy Dzień 

Życia Konsekrowanego. 

Zakończenie Okresu Bożego 

Narodzenia w Polsce. Ml3,1-

4lubHbr2,14-18;Ps24;Łk2,22-40; 
SŁOWO  NA NIEDZIELĘ / 

/komentarz ks M.KrawiecSSP/. 

28XII-Łk2,22-40 Zadziwiającą 

tajemnicą związaną z wcieleniem 

Syna Bożego były nie tylko Jego 

narodziny, ale także fakt, że Jezus 

wychowywał się w rodzinie tak, jak 

każde inne dziecko. Dla niektórych, 

jemu współczesnych, wydawało się 

to niemożliwe, aby obiecany Mesjasz 

w ten sposób przyszedł na ziemię. 

Dlatego nie wierzyli, że Jezus z 

Nazaretu jest Synem Bożym. Byli 

jednak ludzie tacy jak Symeon i 

Anna, którzy w przyniesionym do 

świątyni przez Maryję i Józefa 

dziecięciu bezbłędnie rozpoznali 

Syna Bożego. Dzięki swojej długiej 

służbie w świątyni otrzymali 

niezwykły dar duchowej wrażliwości 

i oczy zdolne rozpoznać Boga nawet 

w małej dziecinie. Boga można 

odnaleźć w tym, co jest nam bliskie: 

w swoim małżeństwie, dzieciach i 

rodzinie. Trzeba tylko wierzyć, że 

jest On Emmanuelem, Bogiem z 

nami, a nie szukać Go gdzieś daleko.  

04 0I- J1,1-18 Dlaczego Jezus 

przyszedł na ziemię? Czy było 

konieczne, aby Syn Boży przyjął 

ludzką naturę, niedostatki, cierpienia, 

a nawet śmierć?  Dlaczego 

wszechmocny i wieczny Bóg gotów 

był umrzeć dla człowieka? 

Odpowiedź jest tylko jedna. Bóg 

przyszedł na ziemię, bo bardzo 

zależało Mu na człowieku. Nie mógł 

zostawić go samego. Motywem 

wcielenia Jezusa była Jego 

nieograniczona miłość do człowieka, 

który zagubił się w swym grzechu i 

nie może odnaleźć powrotnej drogi 

do Ojca. Na krętej ścieżce naszego 

życia Jezus- Wcielone Słowo- jest 

drogowskazem prowadzącym ku 

prawdzie wyzwalającej z mroku 

grzechu, ku prawdzie dającej życie. 

Jezus przyszedł na ziemię dla ciebie! 

Przychodzi, aby dać ci nadzieję, aby 

poprowadzić cię do światła prawdy, 

do źródła życia i do pełni miłości. 

Nie bój się, wyjdź Mu na spotkanie.  

11 0I- Mk1,7-11 Mieć w kimś 

upodobanie, to znaczy, pokochać go 

z nieograniczoną miłością, uczynioną 

na wzór tej, jaka połączyła 

Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. 

Przez chrzest także człowiek 

został włączony także w orbitę 

tej niepojętej, trwającej 

wiecznie miłości. Fakt, że 

jesteśmy dziećmi samego 

Boga oznacza, że mamy udział 

w wielkim dobru, jakie 

zostawił ludziom Jezus. Mamy 

Jego słowo, dające światło 

prawdy. W Eucharystii 

zostawił nam samego siebie.  

Na krzyżu zmazał nasze winy, 

a w Zmartwychwstaniu dał 

nam pewną obietnicę życia 

wiecznego. Świadomi Bożego 

wybraństwa, stojąc w obliczu 

łaski i miłości nie możemy 

pozostać bierni. Musimy z 

wdzięcznością przyjąć te dary, 

wykorzystać je i dzielić się 

nimi. Nie można miłości 

zatrzymać dla siebie. Trzeba ją 

zanieść wszystkim tym, którzy 

pozostają zamknięci na głos 

Bożego wezwania, którzy 

nigdy nie słyszeli o tym, że 

jest Ktoś, kto na nich czeka, 

kto ich kocha, kto ma w nich 

upodobanie. To ty musisz im o 

tym powiedzieć! Idź! Oni 

czekają na ciebie! 

18 0I- J1,35-42 Czego 

szukacie? Pytanie to zadał 

Jezus idącym za Nim uczniom. 

Każdy jednak musi zapytać 

sam siebie. Czego szukam? 

Czego mi brakuje? Co bym 

chciał znaleźć? Co 

pozwoliłoby mi poczuć się 

szczęśliwym? Odpowiedzi na 

te pytania można znaleźć tylko 

w szkole Jezusa Mistrza. On 

Sam dziś nas zaprasza: 

„Chodźcie, a zobaczycie”. 

Jezus, jako pierwszy wyciąga 

do nas rękę. Teraz pora na 

nasz krok. Nie sposób nie 

przyjąć Bożego zaproszenia. 

Nie sposób nie zaspokoić 

ciekawości poznania samego 

Boga. On czeka- wystarczy 

przyjść, siąść u Jego stóp i 

wsłuchać się w Jego głos. Z 

dziecięcą ufnością dajmy się 

prowadzić Tylko wtedy 

będziemy mogli zdać egzamin 

z miłości, której uczy nas 

Jezus. Dopiero wtedy 

dowiemy się, gdzie On 

mieszka, gdy znajdziemy Go 

w drugim człowieku. Kiedy 

zauważymy, że jest on pośród 

chorych, samotnych, gdy 

spotkamy go w sierocińcach, 

hospicjach, więzieniach. Nie 

przechodź obojętnie obok 

twego Zbawiciela! 

25 0I-Mk1,14-20 W pogoni 

za tysiącem małych spraw 

dobrze jest czasem zatrzymać 

się i pomyśleć, co jest celem 

mojej krzątaniny, moich trosk 

i wysiłków. Trzeba ustalić i 

zweryfikować cel, na który 

ukierunkowane jest życie. 

Jedynym, pewnym oparciem 

jest Jezus. On wobec każdego 

ma swój odwieczny plan. 

Człowiek powinien go 

odczytać. Powinien na niego 

odpowiedzieć, mimo, że w 

swojej wolności wolno mu go 

odrzucić. Ale czy warto? 

Przecież Bóg w swojej 

dobroci nie może nic złego 

uczynić człowiekowi. 

Realizacja Bożych zamiarów 

jest więc pewną drogą do 

nieba. Po co łowić ryby, skoro 

można stać się rybakami 

ludzi? Po co tracić czas na 

budowanie swojego 

imperium, skoro można 

budować królestwo Boże? 

Jezus prosi „Pójdźcie za Mną” 

A iść za Jezusem to znaczy 

stawać się coraz Bardziej do 

niego podobnym. To znaczy 

zamieniać Jego słowa w czyn, 

Iść za Jezusem to znaczy 

czynem dawać świadectwo 

prawdzie i miłości. Jezus 

prosi „Pójdź za Mną!” 

Odpowiedź należy do ciebie.  

01 0I- Mk1,21-28 Każdy cud 

dokonany przez Jezusa miał 

służyć temu, aby ludzie w 

Niego uwierzyli. Cud jest 

pomocą w wierze. Ale nie jest 

jej warunkiem. O cud 

możemy Boga prosić, ale nie 

możemy się go domagać. To 

od Boga zależy, komu, gdzie i 

w jakim stopniu udziela 

swoich łask. Nie wolno nam się na 

Boga obrażać, kiedy cud, o który 

prosimy nie nadchodzi. Z wiarą i 

pokorą trzeba nam mierzyć się z 

każdą sytuacją i uznać prawdę, że 

wola Boża jest ważniejsza, niż 

nasza. Jedno jest pewne, dla Boga 

nie ma nic niemożliwego. Jest też 

pewne, że Bóg nie robi niczego, co 

przyniosłoby jakąkolwiek szkodę 

Jego dzieciom. Nawet, jeśli 

choroba, cierpienie czy jakieś 

niepowodzenia wydają się nam zbyt 

trudne, to przyjmując je z wiarą i 

ufnością zrozumiemy, że jest to 

ofiara, która w ostatecznym 

rozrachunku, pomoże nam wejść do 

królestwa Bożego.  
KATECHEZA BŁ JANA PAWŁA II 
ZNACZENIE PIERWOTNEJ JEDNOŚCI 

MĘŻCZYZNY I KOBIETY. Idąc za 

opowiadaniem Księgi Rodzaju 

stwierdziliśmy, że definitywne 

stworzenie człowieka polega na 

utworzeniu jedności dwóch istot. 

Ich jedność oznacza nade wszystko 

tożsamość natury ludzkiej. 

Dwoistość natomiast ukazuje to, co 

na podstawie tej tożsamości stanowi 

męskość i kobiecość człowieka 

stworzonego. Ten ontologiczny 

wymiar jedności i dwoistości ma 

jednocześnie znaczenie 

aksjologiczne. Z tekstu Rdz2,23 i z 

całego kontekstu wynika jasno, że 

człowiek został stworzony jako 

szczególna wartość wobec Boga(„A 

Bóg widział, że wszystko, co 

uczynił, było bardzo dobre”), ale 

także jako szczególna wartość dla 

samego człowieka: po pierwsze, 

ponieważ jest człowiekiem, po 

drugie ponieważ kobieta jest dla 

mężczyzny i na odwrót- mężczyzna 

jest dla kobiety. Podczas, gdy 

pierwszy rozdział Księgi Rodzaju 

wyraża tę wartość w formie czysto 

teologicznej, to rozdział II odsłania, 

że tak powiem pierwszy krąg 

doświadczenia przeżytego przez 

człowieka, jako wartość. To 

doświadczenie jest wpisane już w 

znaczenie pierwotnej samotności i 

potem w całe opowiadanie o 

stworzeniu człowieka, jako 

mężczyzny i niewiasty. Zwięzły 

tekst Księgi Rodzaju, który zawiera 

słowa pierwszego człowieka na 

widok stworzonej kobiety „wziętej z 

niego”, może być uważany za 

biblijny prototyp Pieśni nad 

Pieśniami. I jeśli możliwe jest 

odczytać wrażenia i wzruszenia 

podczas słowa tak odległe, można 

by także zaryzykować 

powiedzenie, że głębia i siła tego 

pierwszego i pierwotnego 

człowieka – mężczyzny wobec 

człowieczeństwa niewiasty, i 

jednocześnie wobec kobiecości 

drugiej istoty ludzkiej wydaje się 

być czymś jedynym i 

niepowtarzalnym. W ten sposób 

znaczenie pierwotnej jedności 

człowieka poprzez męskość i 

kobiecość, wyraża się, jako 

przezwyciężenie granicy 

samotności i jednocześnie, jako 

afirmacja- w odniesieniu do 

obojga istot ludzkich – tego 

wszystkiego, co w samotności jest 

konstytutywne dla człowieka.cdn. 

SŁOWO OJCA ŚW. 

FRANCISZKA Tej nocy 

dzielimy radość Ewangelii: Bóg 

nas kocha, kocha nas tak bardzo, 

że dał swojego Syna, jako naszego 

brata, jako światło w naszych 

ciemnościach. Pan nam powtarza: 

„Nie bójcie się!   ”I ja także wam 

mówię: Nie lękajcie się! Nasz 

Ojciec jest cierpliwy, kocha nas, 

daje nam Jezusa, aby prowadzić 

nas do ziemi obiecanej. On jest 

światłem, które rozświetla drogi. 

On jest naszym pokojem. 

MÓWIĄ WIELCY Jak możemy 

żyć spokojnie, widząc takie 

mnóstwo dusz, które na każdy 

dzień wpadają w ręce czartów i idą 

na zatracenie?/św. Teresa od 

Jezusa1515-1582/. 
UŚMIECHNIJ SIĘ  W cudowny 

sposób franciszkanin, dominikanin i 

jezuita zostali przeniesieni w czasy 

narodzin Jezusa. Wszyscy trzej 

przychodzą do betlejemskiej stajenki. 

Franciszkanin od razu pada na kolana 

przed Dzieciątkiem w żłobku. Zaczyna 

długą modlitwę dziękczynną za dar 

Wcielenia Syna. Dominikanin, widząc 

Nowonarodzonego, także pada na 

kolana i śpiewa hymny na cześć Pana. 

Jezuita wchodzi do stajenki, jako 

ostatni, rozgląda się, widzi Matkę Bożą, 

Dzieciątko i św. Józefa, podchodzi do 

tego ostatniego, podaje rękę na 

przywitanie i mówi: „Jeżeli poślesz Go 

do naszej szkoły, to porządnie Go 

wychowamy”. 


