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Spotkanie doczesności z wiecznością 
 

Całe życie chrześcijanina jest 
ciągłym ścieraniem, spotykaniem, 
przenikaniem się tego, co ziemskie z 
tym, co nadprzyrodzone. Miesiąc 
listopad, pierwsze jego dni, zdają się 
bardziej ukazywać prawdę, że żyjąc tu 
na ziemi nie jesteśmy jedynymi, 
doświadczającymi siebie nawzajem 
poprzez zmysł wzroku, słuchu czy 
dotyku, istotami. Życie jest o wiele 
bogatsze i piękniejsze od tego, na co 
codziennie patrzymy, czemu się 
przysłuchujemy, a co może 
podpowiadać: „Tu jest twój początek i 
koniec, to jest twoje wszystko!” 

Dwa pierwsze dni listopada 
uzmysławiają nam co roku 
nieskończoność świata i życia 
stworzonego przez Pana Boga. To, na 
co i w czym uczestniczymy, jest 
cząstką większej całości. Wiemy 
dobrze, jako ludzie wiary, że 
wspólnota, do której włączeni 
zostaliśmy przez Chrzest święty to 
Kościół, choć są jeszcze tacy, 
szczególnie przedstawiciele, delikatnie 
mówiąc, niektórych laickich środków 
społecznego przekazu, którzy uważają, 
że Kościół to biskupi, księża, 
zakonnicy i zakonnice. Kościół 
katolicki, jeden, święty i apostolski to 
wyznawcy Pana Jezusa włączeni w 
Jego Mistyczne Ciało przez wodę i 
Ducha Świętego. Ale to jeszcze nie 
cała prawda, to tylko jej cząstka. Otóż, 
powołani do życia Bożego, zaproszeni 
jesteśmy do przekroczenia tego, co 
ziemskie w niekończącą się, 
szczęśliwą – bo w pełni obcowania z 
Panem Bogiem – wieczność, Niebo. 
Krótko mówiąc, przychodząc na świat 
zaproszeni – nieprzymuszeni, Pan Bóg 
szanuje naszą wolną wolę – zostaliśmy 
do życia w niekończącym się 
szczęściu. I tu znów kolejna ważna 
rzecz. Nie chodzi w tym zaproszeniu o 
samą nieśmiertelność, bo takim jest 
każdy człowiek; każdy człowiek 
posiada nieśmiertelną duszę rozumną i 
śmiertelne, materialne ciało. Boże 
zaproszenie dotyczy wieczności 

szczęśliwej. I tę prawdę o istnieniu tej rzeczywistości przypomina nam uroczystość 
Wszystkich Świętych. Życie Kościoła ziemskiego, pielgrzymującego, wojującego, 
walczącego z grzechem i szatanem może przejść po śmierci biologicznej każdego z 
nas do życia z Kościołem zbawionych, Kościołem tryumfującym, czyli Kościołem 
Świętych. Liturgia uroczystości pierwszo listopadowej pokazuje nam drogę 
błogosławieństw, przykład życia naszych poprzedników, drogę ku świętości, jako 
warunek sine qua non przejścia do Kościoła ludzi wiecznie szczęśliwych.  

Kolejny dzień, 2 listopada, przypomina o innej bardzo ważnej rzeczy. A 
mianowicie, że pragnienie Nieba, współpraca tu i teraz z łaską Bożą, szukanie i 
kroczenie ścieżkami Pana, które są jedynymi prowadzącymi do szczęścia, winno 
łączyć się z postawą pokuty, przebłagania Miłosiernego Boga za popełnione, 
odpuszczone w sakramencie pokuty i pojednania grzechy już tu na ziemi. Jeśli 
bowiem ktoś odchodzi z doczesności pogodzony z Panem Bogiem, a nie zdołał 
odpokutować popełnionych, przebaczonych win musi to uczynić po śmierci w 
rzeczywistości, którą nazywamy Czyśćcem. Częstokroć tajemnicą jest stan duszy 
człowieka umierającego. Jeśli sam lub przez roztropnych i wierzących krewnych – 
żonę, męża, dzieci czy wnuków lub przyjaciół przy końcu swoich ziemskich chwil 
przystąpi do spowiedzi i jeszcze przyjmie święte namaszczenie i Chrystusa w Komunii 
św., możemy mieć pewność wiary, że nie przejdzie na samopotępienie, piekło. Ale czy 
umierając w łasce uświęcającej dzięki sakramentom świętym czy dokonanemu żalowi 
doskonałemu zdołał za życia wszystko odpokutować, to właśnie pozostaje dla nas 
tajemnicą. Jeśli nie zdołał pozostaje właśnie Czyściec. I tu, jak niejednokrotnie 
spieszyliśmy z pomocą naszym bliskim, wkraczamy ponownie. Dlatego właśnie 
ofiarujemy za naszych drogich zmarłych Msze św., Komunie święte, polecamy ich w 
wymiankach, modlimy się nad grobem, czyli składamy ofiarę Panu Bogu, aby jeśli jest 
taka konieczność, skrócić pokutę czyśćcową naszych bliskich. A jeśli zmarły nie 
potrzebuje już naszej modlitwy, bo żyje w Kościele świętych, zbawionych? Z tej 
modlitwy, szczególnie z owoców Mszy św. „korzystają” inni potrzebujący. 
    

Obserwuję od dwóch tygodni w naszym kościele większą niż w poprzednich 
dwóch miesiącach, o których mogę coś powiedzieć z perspektywy posługi w Lubawie, 
liczbę przystępujących do spowiedzi św. Wierzę w to mocno, że przyczyną tego jest 
bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Jest to świadectwo 
naszego zdrowego spojrzenia na rzeczywistość Kościoła, życia ludzkiego, po prostu 
wiary w nieśmiertelność. Dopóty nie stracimy perspektywy wieczności, do której sami 
jesteśmy zaproszeni przez Pana Jezusa, dopóki będzie w nas pamięć o zmarłych, 
którym chcemy tak ochoczo nieść naszą pomoc. 

I jeszcze jedna ważna sprawa, może wydać się ona trochę działaniem 
marketingowym, choć wolałbym nazwać to pobożnym i roztropnym zabiegiem 
dorosłych, nasza pamięć i modlitwa za zmarłych jest również swoistą katechezą dla 
dzieci i młodzieży. Ufam w to mocno, że jeśli nasze dzieci i wnuki będą widziały 
naszą troskę o zbawienie umarłych, to w przyszłości i oni nie zapomną o nas po naszej 
śmierci. Ciągle żywo przechowuję w pamięci troskę moich dziadków, którzy 
zapraszali całą rodzinę, a była ona liczna na Msze św. za zmarłych krewnych. Dzisiaj, 
kiedy oni przeszli z doczesności do wieczności, nadal moja rodzina spotyka się na 
Mszach św. ofiarowywanych zmarłych krewnych. 

Ks. Marcin Staniszewski 
 
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 
Ogólna: Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w 
cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.  
Misyjna: Aby Kościoły Ameryki Łacińskiej posyłały misjonarzy do innych Kościołów 
jako owoc misji kontynentalnej. 



SŁOWO NA NIEDZIEL Ę  /z 
komentarza do NT/  
 
03XI- XXXI Niedziela Zwykła Łk19,1-10 
Ewangelista opowiada o spotkaniu 
Zacheusza z Jezusem, przede 
wszystkim po to, aby ukazać najgłębszy 
sens posłannictwa Pana; jest nim 
odnalezienie i doprowadzenie dobowa 
tych, którzy się pogubili w życiu, a 
przez ludzi zostali odepchnięci i skazani 
na potępienie. Postawa Zacheusza 
wskazuje na to, że spotkanie z 
Jezusem, którego sam bardzo pragnął, 
przyczyniło się do jego wewnętrznego 
nawrócenia. Znakiem tego, że 
rozpoczyna nowe życie jest 
postanowienie naprawy wszystkich 
krzywd. Nie była to tylko pusta 
deklaracja, skoro Jezus orzekł, że tego 
dnia Zacheusz dostąpił zbawienia. W 
ten sposób dał do zrozumienia, że 
przed Bogiem nikt nie jest w 
beznadziejnej sytuacji. Każdy, kto tylko 
okaże odrobinę dobrej woli i otworzy 
się na łaskę Bożą uzyska przebaczenie 
grzechów i osiągnie zbawienie. 
 
10XI- XXXII Niedziela Zwykła Łk20,27-
38 Ponieważ Jezus koncentruje swoje 
nauczanie i misję wokół tajemnicy 
zmartwychwstania, saduceusze 
postanawiają ośmieszyć ten istotny 
element Jego nauki. Sprzeczność, którą 
chcą wykazać, wynika ze zbyt 
materialistycznego pojmowania 
zmartwychwstania i sądzenia, że życie 
w niebie jest uszlachetnioną powtórką 
życia ziemskiego. Jezus, chcąc 
właściwie ukierunkować myślenie 
słuchaczy, oświadcza, że ludzie w 
niebie na pewno nie będą zawierać 
związków małżeńskich. Ta podpowiedź 
ma na celu uzmysłowienie wszystkim, 
że życie w niebie różni się od życia na 
ziemi. Jak dokładnie ono wygląda, musi 
na razie pozostać tajemnicą. Istotne 
jest natomiast, aby nikt nie wątpił, że 
życie ziemskie ma po śmierci swoją 
kontynuację.  
 
17XI- XXXIII Niedziela Zwykła Łk21,5-
19 Przywołanie obrazu wojen i 
katastrof, które w mgnieniu oka niszczą 

ludzkie życie, to jest napomnienie, aby 
nikt nie zwlekał z nawróceniem. Bóg 
bowiem nieustannie dokonuje 
sprawiedliwego sądu nad światem. 
Dlatego zawsze trzeba być gotowym na 
spotkanie z Bogiem. Człowiek, który 
przeżywa swoje życie w zgodnie z 
Boskim prawem ukazanym w Ewangelii 
nie przerazi się nawet w obliczu 
niewytłumaczalnych zjawisk 
nękających ziemię. Wprost przeciwnie; 
ożywi się jego nadzieja na spotkanie z 
Bogiem twarzą w twarz. Dla tych, 
którzy starali się żyć z miłością 
ponowne przyjście Chrystusa będzie 
źródłem niepojętej radości.  
 
24XI- Niedziela, Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata Łk23,33-43 W 
Izraelu nie wolno było publicznie 
opłakiwać skazańców. Kobiety idące za 
Jezusem odważnie sprzeciwiają się 
temu zakazowi i swoją postawą 
pokazują, że Chrystus nie jest 
przestępcą, ale prorokiem, który dzieli 
los tylu niewinnie zgładzonych 
proroków. Jezus jest zawsze wrażliwy 
na tych, którzy Go otaczali, zauważa w 
tłumie swoich uczniów i daje im 
ostatnie pouczenia. Nie oczekuje od 
ludzi litości, lecz chce, aby się 
nawrócili. Nawrócenie jest warunkiem 
otrzymania łaski odkupienia, 
wysłużonej przez Jezusa na krzyżu. 
Dobry łotr w ostatniej chwili swojego 
życia prosi o łaskę zbawienia. Jego 
historia pokazuje, że na nawrócenie 
nigdy nie jest za późno. 
 
KATECHEZA bł. JANA PAWŁA II  NIEBO 
JAKO PEŁNIA ŻYCIA Z BOGIEM. Cd. 
Kiedy po zakończeniu naszej ziemskiej 
drogi dostępujemy udziału w pełni 
życia z Ojcem, urzeczywistnia się to 
przez włączenie w misterium paschalne 
Chrystusa. Św. Paweł posługując się 
przestrzennym obrazem, bardzo 
wyraziście ukazuje to nasze zmierzanie 
do Chrystusa w niebiosach przy końcu 
czasów: „Potem my, żywi i 
pozostawieni, wraz z nimi będziemy 
porwani w powietrze, na obłoki 
naprzeciw Pana i w ten sposób zawsze 
będziemy z Panem. Przeto wzajemnie 

się pocieszajcie tymi słowami. 
„/1Tes4,17-18/. W kontekście 
Objawienia wiemy, że niebo lub 
szczęśliwość, w której się znajdziemy 
nie jest abstrakcją, czy też fizycznym 
miejscem pośród obłoków, lecz żywą i 
osobistą więzią z Trójcą Świętą. Jest to 
spotkanie z Ojcem, które się 
urzeczywistnia w Chrystusie 
Zmartwychwstałym, dzięki komunii 
Ducha Świętego. Trzeba zachowywać 
pewien umiar w opisach tych 
ostatecznych rzeczywistości, ponieważ 
pozostają one zawsze nieadekwatne. 
Język personalistyczny potrafi wyrazić 
dziś trafniej sytuację szczęścia i pokoju, 
w jaką wprowadzi nas ostateczna 
komunia z Bogiem. Katechizm Kościoła 
Katolickiego streszczając naukę 
Kościoła na ten temat, stwierdza, że 
Jezus otworzył nam niebo przez swoją 
Śmierć i swoje Zmartwychwstanie. 
Życie błogosławionych polega na 
posiadaniu w pełni owoców 
odkupienia dokonanego przez 
Chrystusa, który włącza do swej 
niebieskiej chwały tych, którzy 
uwierzyli w Niego i pozostali wierni 
Jego woli. Niebo jest szczęśliwą 
wspólnotą tych wszystkich, którzy są 
doskonale zjednoczeni z Chrystusem. 
Tę ostateczną sytuację możemy w jakiś 
sposób antycypować już dzisiaj 
zarówno w życiu sakramentalnym, 
którego centrum stanowi Eucharystia, 
jak i przez dar z samych siebie, 
wyrażający się w miłości braterskiej. 
Jeśli potrafimy korzystać w sposób 
uporządkowany z dóbr, których Pan 
użycza nam codziennie, doświadczamy 
radości i pokoju, którymi kiedyś 
będziemy się cieszyć w całej Pełni. 
Zdajemy sobie sprawę, że tutaj na 
ziemi wszystko podlega ograniczeniom, 
jednakże myśl o rzeczywistościach 
ostatecznych, pozwala nam przeżywać 
dobrze rzeczywistości przedostateczne. 
Zachowujemy świadomość, że chociaż 
żyjemy w tym świecie, jesteśmy 
powołani do szukania „tego, co w 
górze, gdzie przebywa Chrystus 
zasiadając po prawicy Boga”, by być z 
Nim w eschatologicznej pełni czasów,  



kiedy w Duchu pojedna On całkowicie z 
Ojcem „to, co na ziemi i to, co w 
niebiosach”/Kol1,20/. 
 

SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA Bóg 
nigdy nie przestaje nam przebaczać. 
Problem polega na tym, że to my nie 
chcemy prosić o przebaczenie. Nigdy 
nie przestawajmy, nigdy! On jest 
kochającym Ojcem, który zawsze 
przebacza, który ma miłosierne serce 
wobec nas. My także uczmy się być 
miłosiernymi wobec wszystkich.  
 
MÓWIĄ WIELCY Dla dobrych śmierć 
jest zaproszeniem do odpoczynku 
/św. Ambroży ok.340-397/. 
 
UŚMIECHNIJ SIĘ GŁĘBOKI SMUTEK. 
Po pogrzebie ksiądz składa 
kondolencje bliskim zmarłego, który 
uchodził za bardzo zamożnego. „Czy 
pan też był jego krewnym?”- pyta 
duchowny jednego z przybyłych, 
który szczególnie głośno płakał. „ No 
właśnie nie”- odpowiada ten. 
 
11. LISTOPADA. MYŚLĄC OJCZYZNA… 
Modlimy się za Ojczyznę, widząc całą 
jej przeszłość. Przeszłość wielką i 
trudną; przeszłość, która całym 
pokoleniom wyciskała łzy. Całe 
pokolenia krwawiły, nosiły kajdany. 
Tym cenniejsza jest dla nas ta 
Ojczyzna, ponieważ okupiona ceną 
tylu pokoleń. Nie oderwiemy się od 
tej przeszłości. Nie pozwolimy jej 
sobie wyrwać z duszy. Ona jest naszą 
tożsamością także dzisiaj! Chcemy, 
aby nasza młodzież poznawała całą 
prawdę o dziejach narodu. Chcemy, 
żeby dziedzictwo polskiej kultury bez 
żadnych dewiacji było przekazywane 
coraz to nowym pokoleniom 
Polaków! Naród żyje prawdą o sobie! 
I tę prawdę ma prawo zdobywać. 
Przede wszystkim ma prawo jej 
oczekiwać od tych, którzy 
wychowują, którzy prowadzą 
przedszkola, szkoły, uniwersytety. To 
jest podstawowa treść naszej 
modlitwy za Ojczyznę/ bł. Jan Paweł 
II/. 
 

 
 

CHRYSTUS KRÓLEM  
WSZECHŚWIATA. W najważniejszej 
godzinie historii wszechświata, 
Najświętszy Bóg, wiszący na 
ziemskim drzewie, jednym mocnym 
słowem wymazuje wszystkie 
zbrodnie człowieka i obiecuje mu raj. 
„Dziś będziesz ze Mną w raju”- 
odpowiedział Jezus „dobremu 
łotrowi”. I doświadczył łotr, jak wiele 
może wyprosić złoczyńca, do bólu 
przekonany o swojej grzeszności, 
żebrząc o łaskę w godzinie 
miłosierdzia. Doświadczył 
wszechmocy miłosiernej miłości, w 
której to przejawiła się  królewska 
władza Chrystusa. Przekonał się o tej 
władzy łotr-  pierwszy kanonizowany 
i to przez samego Chrystusa.  
 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ 
ZADUSZNY. W radosną uroczystość 
Wszystkich Świętych postawmy 
sobie i my pytanie, które 
błogosławiony Jan Paweł II 
sformułował następująco: „Czyż 
święci są po to, aby nas zawstydzać?” 
Jego odpowiedź brzmiała: „Tak. 
Mogą być i po to. Czasem konieczny 
jest taki zbawczy wstyd, ażeby 
zobaczyć człowieka w całej prawdzie. 
Potrzebny jest, ażeby odkryć, lub 
odkryć na nowo właściwą hierarchię 
wartości…Ażeby zaświadczyć o 
wielkiej godności człowieka. 
Świadczyć o Chrystusie 
Ukrzyżowanym i 
Zmartwychwstałym… Świadczyć o 
powołaniu, jakie człowiek ma w 
Bogu”. Odkrywajmy więc dziś na 
nowo więzy, które łączą nas ze 
Świętymi w niebie i  wyznając wiarę 
w Świętych Obcowanie, miejmy 
nadzieję, że i my, wsparci mocą 
Ducha Świętego, osiągniemy pełną 
dojrzałość w wierze i „będziemy 
podobni do Boga, bo ujrzymy Go 
takim, jaki jest”. W Dniu Zadusznym 
odwiedzamy cmentarze i pogrążamy 
się w modlitwie za zmarłych. Śmierć 
jest doświadczeniem, które czeka nas 
wszystkich. Zaabsorbowani 
codziennością nie zastanawiamy się 
nad tym zbyt często. Skłonni do 
odsuwania myśli o śmierci, często 
zapominamy, co mówi na jej temat 

nasza wiara. Czy jesteśmy 
przygotowani na śmierć? Czy 

zastanawiamy się, że kiedyś 
nadejdzie nasz czas, że i my staniemy 
przed Stwórcą? 
 
DZIĘKUJĄC ks. Tadeuszowi Brezie za 
podjęcie inicjatywy stworzenia 
Gazetki Parafialnej oraz długoletniej 
współpracy tworzenia jej, otaczamy 
Księdza pamięcią modlitewną i 
życzymy wiele błogosławieństwa 
Bożego a również opieki i 
wstawiennictwa Najświętszej 
Dziewicy i św. Patronów w posłudze 
kapłańskiej. Redakcja. 
 
  

Liturgia Słowa 
01XI- piątek, Wszystkich Świętych, 
uroczystość Ap7,2-4.9-14;Ps24;1J3,1-
3;Mt5,1-12a 
02XI-sobota, Wszystkich Wiernych 
Zmarłych, wspomnienie Dn12,1-
3;Ps42,43;Rz6,3-9;J11,32-45 
03XI- XXXI Niedziela Zwykła 
Mdr11,22-12,2Ps145,2Tes1,11-
2,2.Łk19,1-10 Dziś zbawienie stało się 
udziałem tego domu. 
09XI- sobota, rocznica poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej Ez47,1-2.8-
9;(1Kor3,9b-11,16-17);Ps46;J2,13-22 
10XI-XXXII Niedziela Zwykła2Mch7,1-
2,9-14;Ps17;2Tes2,16-3,5;Łk2027-
38.Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale 
żywych. 
11XI- poniedziałek, Narodowe Święto 
Niepodległości Mdr1,1-
7;Ps139;Łk17,1-6 
16XI- piątek, rocznica poświęcenia 
rzymskich bazylik św. Apostołów 
Piotra i Pawła, NMP Ostrobramskiej, 
Matki Miłosierdzia Mdr18,14-16.19,6-
9;Ps105;Łk18,1-8 
17XI- XXXIII Niedziela Zwykła Ml3,19-
20a;Ps98;2Tes3,7-12;Łk21,5-19 Dzięki 
swej wytrwałości zyskacie wasze życie. 
21XI- czwartek, Ofiarowanie NMP, 
wspomnienie,1Mch2,15-
29;Ps50;Łk19,41-44 
24XI- niedziela, Jezusa Chrystusa, 
Króla Wszechświata, 
uroczystość.2Sm5,1-3;Ps122;Kol1,12-
20;Łk23,35-43 Zapewniam cię: „Dzisiaj 
ze Mną będziesz w raju” 
 

 



 
Z życia Parafii … 

   
 

   
 

    
 
 
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. Agata Rykaczewska, 
Bartłomiej Tuszyński, Adrian Karol Trzciński, Fabian Dawid Freinik, Gabriel 
Michał Pokojski, Wojciech Czacharowski, Kuba Kawałkowski, Jakub Psiuk, 
Kajetan Niedźwiedzki, Szymon Patryk Trupiszewski, Laura Łowin, Agata 
Szauer, Nadia Laskowska, Lena Bukowska 
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.  

1. Tomasz Awsiukiewicz i Wioletta Maria Zelman, 
2. Piotr Banacki i Joanna Kornalewska, 
3. Piotr Karbowski i Dorota Karolina Wiecierzycka 
4. Mariusz Paweł Gramann i Ewelina Dusza, 
5. Karol Iwański i Małgorzata Hładczuk. 

POGRZEBY  Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 1. Śp. Jerzy 
Wojciech Jarząbek l. 67, 2. Śp. Stefan Roman Górski l.63 3. Śp. Eugeniusz Ruciński 
l. 59, 4. Śp. Henryk Zedlewski l. 51, 5. Śp. Bogumiła Jachowska l. 82, 4. Krystyna 
Piechocka 
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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! 

 


