
GŁOS NR 70 maj 2013                                 

ŚW. JANA CHRZCICIELA 
PARAFIA śś. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA    

            14-260 LUBAWA UL. KUPNERA 22 

   
 

Trudno na początku maja nie 
przypomnieć, że wkraczamy w 
miesiąc poświęcony Najświętszej 
Maryi, Oblubienicy Józefa. Kościół 
najpiękniejszy miesiąc poświęca Tej, 
która była najpiękniejszym Kwiatem 
ziemi. Maj, polski maj! 
Przeżywamy miesiąc maj, 
najpiękniejszy z miesięcy, bo to 
miesiąc pierwszych kwiatów i 
świeżej zieleni. Wszystko w nim 
umajone, pachnące, świeże. Ten 
właśnie miesiąc oddaliśmy Matce 
Bożej - Najświętszej Maryi Pannie. 
Od początu maja biją dzwony 
wzywając nas do gromadzenia się w 
świątyniach, przy kapliczkach 
przydrożnych, by w strofach Litanii 
Loretańskiej wyśpiewać chwałę 
Maryi. 
Maj jest miesiącem maryjnym. W 
tym czasie wierni gromadzą się na 
nabożeństwach ku czci Matki 
Chrystusa. Miesiąc ten obfituje w 
wielość świąt ku czci Matki Boskiej: 
Maryi Królowej Polski (3.05.), 
Najświętszej Maryi Panny Matki 
Łaski Bożej (7.05.), Najświętszej 
Maryi Panny Fatimskiej (13.05.), 
Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła (16.05.), Najświętszej Maryi 
Wspomożycielki Wiernych (24.05.), 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny (31.05.). 
Kult maryjny jest w Polsce 
szczególnie pielęgnowany. Maryja 
jest Królową Polski. Do Niej uciekał 
się zawsze uciśniony naród. Jej 
przyrzekał podczas Ślubów 
Jasnogórskich prawość i wierność w 
czasach komunistycznego 
zniewolenia. Jej opiece często 
oddaje się papież. Właśnie Matce 
Boskiej - jak mówił Ojciec Święty 
Jan Paweł II - zawdzięczał ocalenie 
podczas zamachu, którego rocznica,  
przypada właśnie w maju; do Niej 

żarliwie się modlił i zachęcał nas do tej modlitwy. Na papieskim herbie widniała 
litera "M", symbolizująca Maryję. 
Maryja odgrywa w Kościele bardzo ważną rolę. "Wypowiadając Fiat (Niech się 
stanie) w chwili Zwiastowania i dając swoje przyzwolenie na misterium Wcielenia, 
współdziałała już w całym dziele, jakie miał wypełnić Jej Syn. Jest Ona Matką 
wszędzie tam, gdzie On jest Zbawicielem i Głową Mistycznego Ciała" - czytamy w 
Katechizmie Kościoła Katolickiego. "Wierzymy, że Najświętsza Boża Rodzicielka, 
Nowa Ewa, Matka Kościoła, kontynuuje w niebie swoją macierzyńską rolę wobec 
członków Chrystusa" - pisał papież Paweł VI w "Wyznaniu wiary Ludu Bożego". 
Maryja w sposób najdoskonalszy urzeczywistnia postawę pełnego zawierzenia się 
Bogu i zaufania Jego Słowu. "Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się sanie według 
twego słowa!" (Łk 1,38) - odpowiedziała wysłannikowi niebios i przystąpiła do 
wielkiego dzieła Bożego, jakim było przyjście na świat Jezusa. Maryja nieustannie 
trwała u boku swego Syna. Była z Nim w Kanie Galilejskiej, gdzie innym przykazała 
Go słuchać; była z Nim podczas Jego męczeńskiej drogi, gdy na swych barkach 
dźwigał grzechy świata, wreszcie stała jako Matka Boleściwa pod krzyżem i 
współcierpiała ze Zbawicielem. I nawet wówczas w swej wierze się nie zachwiała. 
"Gdy modlimy się do Niej, wraz z Nią łączymy się z zamysłem Ojca, który posyła 
swego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Podobnie jak umiłowany uczeń, 
przyjmujemy do siebie Matkę Jezusa, która stała się Matką wszystkich żyjących. 
Możemy modlić się z Nią i do Niej. Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez 
modlitwę Maryi. Jest z Maryją zjednoczona w nadziei" - poucza nas Katechizm 
Kościoła Katolickiego. 
Maryja jest naszą Matką. Któż inny lepiej zrozumie swoje dzieci, jak nie własna 
matka? Jej możemy się całkowicie zawierzyć. Jej zawierzył się Jan Paweł II. "Idźmy, 
tulmy się jak dziatki, do Serca Maryi Matki. (...) To Serce zna dzieci głos, odwróci 
bolesny cios". 
Tegoroczny maj jest szczególnym miesiącem. Rozpoczynamy bowiem bezpośrednie 
przygotowanie do Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która to 
Peregrynacja w naszej parafii będzie  w dniach 7 i 8 lipca b.r. Na początku 
przygotowań zapoznajmy się ze Słowem Pasterskim Ojca Diecezji – Biskupa 
Andrzeja. – dodatek. 
                                    Z maryjnym i umajonym pozdrowieniem – ks. T. B. 
 
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 
Ogólna: Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i 
prawym sumieniem. 
Misyjna: Aby seminaria szczególnie w kościołach misyjnych formowały pasterzy według 
Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii. 

 
MODLITWA- AKT ZAWIERZENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI, KRÓLOWEJ POLSKI. Niepokalana 
Matko Jezusa i Matko moja- Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór błogosławionego Jana Pawła II 
mówię dziś: cały jestem Twój. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko 
czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją 
przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną- każdy mój krok, 
czyn, słowo i myśl. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko, co 
posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. Ty najlepsza Matko chroń mnie 
i moich bliskich od Złego. Upraszaj nam łaski potrzebnego przemiany i uzdrowienia. Prowadź po 
drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa- jedynego 
Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen. 

 



KATECHEZA BŁOGOSŁAWIONEGO 
JANA PAWŁA II . CHRZEŚCIJANIN 
OŻYWIANY DUCHEM. W wieczerniku 
Jezus pięć razy obiecuje dar Ducha 
Świętego. W tym samym miejscu 
wieczorem w dniu Paschy 
Zmartwychwstały staje przed apostołami 
i przekazuje im obiecanego Ducha przez 
symboliczne tchnienie i słowa: 
„Weźmijcie Ducha Świętego”. 
Pięćdziesiąt dni później w tym samym 
wieczerniku Duch Święty pojawia się ze 
swoją całą mocą, przemieniając serca i 
życie pierwszych świadków Ewangelii. 
Od tamtej pory całe życie Kościoła w 
jego najgłębszym i dynamicznym nurcie 
przenika obecność i działanie Ducha „ z 
niezmierzonej obfitości udzielonego” 
wierzącym w Chrystusa. Spotkanie z 
Chrystusem owocuje darem Ducha 
Świętego, który „rozchodzi się po 
wszystkich nie pomniejszając się , 
obecny jest w każdym, tak jakby tylko o 
niego chodziło, spośród tych, którzy są 
zdolni Go przyjąć, i wszystkim udziela 
wystarczającej i pełnej łaski. We fragm.. 
Listu do Galatów, Apostoł Paweł opisuje 
„owoc Ducha”, przedstawiając wieloraką 
gamę cnót, rozkwitających w życiu 
wiernego. Z Ducha Świętego wyrasta 
doświadczenie wiary chrzcie bowiem 
stajemy się synami Bożymi właśnie 
dzięki Duchowi Świętemu. „Na dowód 
tego, że jesteście synami, bóg wysłał do 
serc naszych ducha Syna swego, który 
woła: Abba, Ojcze!”U źródeł życia 
chrześcijańskiego, kiedy rodzimy się jako 
nowe stworzenia, tchnienie Ducha 
sprawia, że stajemy się synami w Synu i 
postępujemy drogami sprawiedliwości i 
zbawienia. Całe życie chrześcijanina 
przebiega zatem pod wpływem Ducha. 
Kiedy przedstawia nam On słowo 
Chrystusowe, jaśnieje w nas światło 
prawdy, zgodnie z obietnicą Chrystusa: 
„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w swoim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co ja wam powiedziałem”. 
Duch jest przy nas w chwili próby i staje 
się naszym obrońcą i wsparciem: „Kiedy 
was wydadzą, nie martwcie się o to, jak 
ani co macie mówić. W owej bowiem 
godzinie będzie wam podane, co macie 
mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, 
lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił 
przez was” Duch jest u korzeni wolności 
chrześcijańskiej, będącej uwolnieniem od 
ciężaru grzechu. Mówi o tym jasno 
Apostoł Paweł: „Prawo Ducha Który daje 
życie w Chrystusie Jezusie wyzwoliło cię 
spod prawa grzechu i śmierci”. Życie 
moralne, właśnie dlatego, że promieniuje 
z Ducha, przynosi owoce: miłość, radość, 

pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć 
wierność łagodność , opanowanie”. Duch 
ożywia całą wspólnotę wierzących w 
Chrystusa. Ten sam Apostoł, posługując 
się obrazem ciała wysławia różnorodność 
i bogactwo a także jedność Kościoła jako 
dzieła Ducha Świętego. Z jednej strony 
św. Paweł wymienia charyzmaty, to 
znaczy szczególne dary przekazane 
członkom Kościoła, z drugie strony 
stwierdza” Wszystko zaś sprawia jeden i 
ten sam Duch, udzielając każdemu tak, 
jak chce”. „Wszyscyśmy bowiem w 
jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby 
stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy 
Grecy, , czy to niewolnicy, czy wolni. 
Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym 
Duchem”. Duchowi wreszcie 
zawdzięczamy wypełnienie się naszego 
przeznaczenia  do chwały. W związku z 
tym św. Paweł posługuje się obrazem 
„pieczęci” i „zadatku”. „Zostaliście 
naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, 
Który był obiecany: On jest zadatkiem 
naszego dziedzictwa oczekiwaniu na 
odkupienie, które nas uczyni własnością 
Boga , ku chwale Jego majestatu”. 
Jednym słowem całe życie 
chrześcijanina, od początku aż  do 
ostatecznego kresu, przebiega pod 
tchnieniem Ducha Świętego i dzięki Jego 
działaniu… „Tam bowiem gdzie jest 
Duch święty- tam wolność”- pisze św. 
Paweł. Poddajemy się więc 
wyzwalającemu działaniu Ducha 
Świętego, Aby i nas ogarnął zachwyt, 
który natchnął słowa z jakimi Szymon 
Nowy Teolog zwracał się do Trzeciej 
Osoby Trójcy Świętej:” Oglądam piękno 
Twej łaski, podziwiam jej blask, a jej 
światłość odbija się we mnie: zachwycam 
się jej niewypowiedzianym splendorem, 
zdumiewam się niezmiernie, myśląc o 
sobie: widzę kim byłem i kim się stałem. 
O cudzie! Oto stoję pełen szacunku do 
siebie samego, czci i bojaźni, jakby przed 
Tobą samym tak onieśmielony, że nie 
wiem nawet, co czynić, gdzie usiąść, 
dokąd się udać, gdzie pozwolić spocząć 
członkom tego ciała, które należy do 
Ciebie, do jakich użyć je czynów i dzieł, 
bo przecież są Boskie”. 
MATKA PI ĘKNEJ MIŁO ŚCI W 
obrazie Rembrandta Powrót 
marnotrawnego syna dostrzegamy, że 
dwie ręce ojca obejmujące 
powracającego w podartych łachmanach 
syna nie są jednakowe. Prawa dłoń jest 
dłonią kobiety, lewa zaś należy do 
mężczyzny. Artysta wyraził w ten sposób 
prawdę, że największy nawet grzesznik 
spotykając się z przebaczającą miłością 
Boga doświadcza zarówno wyrozumiałej 
ojcowskiej miłości, jak również nie 

liczącej się z wielkością okazywanego 
miłosierdzia miłością matki. Od czasu, 
gdy konający na krzyżu Jezus 
wypowiedział do św. Jana Apostoła 
słowa testamentu: „Oto Matka twoja”, 
Maryja staje się ową kobiecą dłonią 
Boga. Pojawia się jako szczególny dar 
na powikłanych drogach człowieka, 
aby w matczyny sposób przytulić go do 
miłującego odwiecznie Serca Ojca. Bóg 
uczynił Ją obrazem swej czułości i 
zbawczej woli, dlatego pod krzyżem 
Jezusa „rodzi się” Matka Pięknej 
Miłości. Jako stworzenia wolne 
możemy ignorować Jej macierzyńską 
miłość, możemy udawać, że nas nie 
interesuje, zamknąć się na Nią, 
sprzeciwić się, a nawet wydać Jej 
miłości otwartą walkę. Dla Niej, która 
doskonale miłuje, nie ma problemu: za, 
czy przeciw człowiekowi. Cała potęga 
Jej matczynego Serca zaangażowana 
jest po jego stronie, nawet wówczas, 
gdy człowiek zamyka się na Nią. Przy 
jednych stoi więc jako Matka pełna 
radości, przy innych jako Matka 
cierpiąca, zawsze jednak przychodzi 
jako Ta, która do końca walczy o 
wieczne szczęście swych dzieci. 
Maryja jest matką każdego z nas, czy 
tego chcemy, czy nie, czy jesteśmy 
tego świadomi, czy też nie. To z woli 
Ojca rozciąga Ona zadanie duchowego 
rodzenia na wszystkich ludzi  
odkupionych przez  Chrystusa. Jest 
matką świętych, błogosławionych i 
grzeszników. Jest matką wszystkich 
wydających Jej otwartą walkę, Jest 
również matką tych, którzy o miłości 
Jej nie wiedzą, ale podążają za głosem 
sumienia szukając prawdy i dobra. 
Najczęściej nie uświadamiamy sobie, 
że zarówno nasze dobre dzieła jak i 
pragnienie jego wykonania są darem 
Boga. Św. Paweł poucza, że to „Bóg 
jest w nas sprawcą i chcenia i działania 
zgodnie z Jego wolą”. Nasze 
zaproszenie Maryi do naszego życia nie 
jest więc naszym chceniem, nie jest 
naszym dziełem. Na pierwszym 
miejscu jest Ona zawsze Darem 
Chrystusa ofiarowanym człowiekowi. 
Jezus w tajemniczym planie swojej 
miłości chce, aby każdy człowiek pod 
bacznym okiem Jego Matki sięgał po 
wyższą doskonałość, a co się z tym 
wiąże, doświadczył większego 
szczęścia w wieczności. Postawę 
miłości względem Maryi zaszczepia w 
nas bezpośrednio i spontanicznie Duch 
Święty, lub doprowadza do Niej dając 
natchnienia do częstego i 



ufnego zwracania się do Niej. Nikt z nas 
nie może na własne życzenie obrać sobie 
Maryi za matkę lub bliskiego przyjaciela. 
Ona zawsze pozostanie dla nas Darem 
Boga. „To macierzyństwo Maryi- napisał 
Ojciec Święty JPII- jakie staje się 
udziałem człowieka, jest darem, 
najbardziej osobistym darem samego 
Chrystusa dla każdego człowieka. Duch 
Boży, pierwszorzędny autor Pisma 
Świętego zachęca nas abyśmy modlili się 
o dar Maryi w naszym życiu słowami 
biblijnego mędrca, które ten wypowiada 
o Bożej mądrości : „Wyślij j ą niebios 
świętych, by przy mnie będąc pracowała 
ze mną…Ona bowiem wie i rozumie 
wszystko, będzie mi mądrze przewodzić 
w mych czynach…I będą przyjemne 
dzieła moje…i staną się godne tronu 
mego ojca”. Ten natchniony tekst 
wprowadza nas w tajemnicę duchowego 
macierzyństwa Maryi względem całej 
ludzkości. Kto chce po duchowym niebie 
latać a nie odwołuje się do Maryi, ten 
może tylko pomarzyć o locie. Duchowe 
wzrastanie jest niemożliwe bez Jej 
pośrednictwa. Wszystkie i poszczególne 
łaski są udzielane ludziom za 
pośrednictwem Maryi. „ Z woli Bożej- 
jak uczy nas papież Leon XIIi- niczego 
nie otrzymujemy bez pośrednictwa 
Maryi, tak jak nikt nie może przyjść do 
Ojca jak tylko przez Syna, tak też nikt nie 
może zbliżyć się do Chrystusa jak tylko 
przez Jego Matkę. Jesteśmy więc od 
Niej, jako Skarbniczki wszelkich łask 
całkowicie zależni i co do łaski 
uczynkowej, niezbędnej do wykonania 
dobrego uczynku czy też dzieła, i co do 
łaski uświęcającej, bez której nie można 
osiągnąć życia wiecznego i co do darów 
Ducha Świętego- pomagającym nam 
przeżywać życie w sposób święty. Pod 
dobroczynnym wpływem Maryi znajduje 
się nasze życie duchowe i chrześcijańska 
doskonałość. Dzięki jej wstawiennictwu 
Bóg powołuje świętych, formuje ich i 
nagradza w wieczności. To właśnie Jej 
wstawiennictwo we współdziałaniu i 
całkowitej zależności od Chrystusa jest 
decydującym czynnikiem ludzkiej 
doskonałości. Nikt bez Niej nie może 
zostać świętym. Różne formy 
zawierzenia Maryi, a szczególnie oddanie 
się Jej na wyłączną własność, 
potwierdzone w życiu wysiłkiem 
naśladowania Jej są pewnym znakiem 
kroczenia człowieka ku chwale nieba. W 
sercach, które świadome są otrzymanego 
zaproszenia do podjęcia macierzyńskiej 
miłości Maryi i dobrowolnie je przyjmują 

rodzi się unikalna więź z Matką Jezusa. 
Tę relację nazywamy nabożeństwem do 
Matki Bożej. Przybiera ona przeróżne 
formy, zależnie od rodzaju łaski 
otrzymanej od Ducha Świętego i stopnia 
współpracy z naszej strony. Ilu jest 
ludzi, tyle jest sposobów kochania Maryi 
i bycia przez Nią kochanym. Nie 
spotkamy dwóch osób, które by swoje 
nabożeństwo do Maryi przeżywały 
jednakowo. Ta wyjątkowość związków 
miłości z Maryją rodzi się w Sercu Boga 
Ojca, dla którego każdy człowiek jest 
jedynym w swym rodzaju i 
niepowtarzalnym światem, kochanym w 
sposób wyjątkowy. Bóg kocha każdego 
z nas, jak gdybym tylko ja był na 
świecie. Maryja uczestnicząc w tego 
rodzaju miłości i sama będąc kochana 
przez Ojca w taki sposób, otacza każdą 
osobę miłością jedynego rodzaju, 
miłością, która nigdy nie powtórzy się w 
innym człowieku. Sercem nabożeństwa 
do Matki Bożej jest przeżycie daru jej 
macierzyńskiej miłości. Wiedza 
intelektualna nie rodzi prawdziwego 
nabożeństwa. Dopiero osobowa bliskość 
dwóch serc, dzielących wspólne dole i 
niedole, radości i problemy oraz trud 
upodobnienia się do Maryi- rodzi 
związek miłości. Macierzyństwo Maryi 
jest rzeczywistością duchową, żywą i 
twórczą. Jest to dar osobowy, 
angażujący dwa ludzkie serca. Do jego 
istoty należy całkowite oddanie się 
Maryi każdemu z nas w matczyny 
sposób oraz nasze oddanie się Jej Sercu. 
Macierzyństwo Maryi jest 
rzeczywistością podlegającą ciągłemu 
rozwojowi. Wzrastając w łasce tym 
bardziej potrzebujemy Jej troskliwości, 
aby ustrzec i zachować dar wiary, 
nadziei i miłości, złożony w naszych 
sercach jak w naczyniach glinianych. 
Maryja jest nieodzowna w każdym 
momencie wzrastania, aż do czasu, gdy 
na progu wieczności zrodzony zostanie 
człowiek doskonały, zdolny posiąść dar 
wiecznego życia w rodzinie Trójcy 
Przenajświętszej Jednak i tu 
macierzyńskie relacje z Nią nie znikają 
lecz przybierają doskonalsze formy. 
Macierzyńska miłość Maryi nie jest nam 
dana jako przenośnia, nie jest to również 
rodzaj adopcji, gdyż relacja byłaby 
zewnętrzna, tylko na powierzchni serca. 
Z Niej rodzą się duchowo, aby posiąść 
wieczność, dzieci odwiecznego Ojca. 
Nabożeństwo do Matki Bożej jest 
całkowicie podporządkowane jedynemu 
pośrednictwu Chrystusa. Maryja nie 

istnieje dla samej siebie. Zawsze żyje i 
działa dla swojego Syna. Ośmielam się  
twierdzić, kto nie ma Maryi za Matkę, 
ten nie może mieć Boga za Ojca. /Kema/. 
MÓWI Ą WIELCY Nie ma takiego 
smutku na ziemi, którego niebo nie 
mogłoby uzdrowić/Tomasz More1478-
1535/. 
UŚMIECHNIJ SI Ę CUD. Irlandczyk 
powracający z pielgrzymki z Lourdes jest 
rewidowany przez celników.- A ta 
butelka?- pyta celnik. – To woda z 
Lourdes- odpowiada zapytany. – Ależ to 
koniak!- oznajmia celnik po 
spróbowaniu.-Cud!- krzyczy Irlandczyk- 
Cud! Och, dzięki Ci, Święta Panienko! 
 
  

Liturgia Słowa 
20 V- poniedziałek, NMP Matki 
Kościoła, święto Rdz3,9-
15.20;Ps87;J2,1-11(J19,25-27) 
24 V- piątek, NMP Wspomożycielki 
Wiernych wspomnienie Syr6,5-17; 
Ps119;Mk10,1-12 
26 V- Najświętszej Trójcy, 
uroczystość, Dzień Matki Prz8,22-
31;Ps8;Rz5,1-5;J16,12-15 Człowieka 
uczyniłeś niewiele mniejszym od 
aniołów chwałą i czcią go 
ukoronowałeś. 
30 V- czwartek, Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa Rdz14,18-
20;Ps110;1Kor11,23-26;Łk9,11b-17 
31 V- piątek, Nawiedzenie NMP, 
święto So3,14-18;Iz12;Łk1,39-56 
02 VI- IX Niedziela Zwykła 1Krl8,41-
43;Ps117,Ga1,1-2.6-10;Łk7,1-10Tak 
bardzo bowiem Bóg umiłował świat, 
że dał swojego jednorodzonego 
Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, lecz miał życie wieczne.  
07 VI- piątek, Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, uroczystość Ez34,11-
16;Ps32;Rz5,5-11;Łk15,3-7 
08 VI- sobota, Niepokalanego Serca 
NMP, wspomnienie Iż, 61,9-
11;1Sm2;Łk2,41-51 
09 VI- X Niedziela Zwykła 1Krl17,17-
24;Ps30;Ga1,11-9;Łk7,11-17Bóg 
nawiedził swój lud. 
16 VI- XI Niedziela Zwykła 2Sm12, 
1.7-10.13;Ps32; Ga2,16.19-
21;Łk7,36-8,3Twoja wiara cię ocaliła, 
idź w pokoju! 

 



 
SŁOWO NA NIEDZIEL Ę  
26 V- Najświętszej Trójcy  Ps8;J16,12-15. Psalm 8 to hymn na cześć Boga Stwórcy, ale ukazuje także 
wielką godność człowieka „niewiele mniejszego od aniołów”. Choć człowiek nie przestaje być 
stworzeniem, został przez Boga obdarzony boskimi atrybutami: „czcią i chwałą”. Jako pan stworzenia musi 
jednak uznać swoją zależność od Stwórcy, gdyż to On go wywyższa. Uznając w Bogu swojego Pana, 
człowiek odkrywa, że powierzone mu panowanie nad światem, jest w swej istocie służbą, pełną szacunku 
dla stworzenia. Najgłębsza prawda o godności człowieka objawia się wtedy, gdy odnosimy ten psalm do 
Jezusa Chrystusa, którego „wspaniałość przewyższa niebiosa”. W Nim człowieczeństwo osiągnęło swą 
doskonałość. 
02 VI- IX Niedziela Zwykła Łk7,1-10. Jezus uzdrawia sługę setnika na odległość. W dokonanym cudzie 
nie bez znaczenia jest postawa setnika, który wierzy, że Jezus swoim słowem może uczynić wszystko. We 
wzbudzeniu takiej wiary pomaga mu jego osobiste doświadczenie z żołnierskiego życia. W wydarzeniu 
tym podkreślony jest również fakt, że dzięki wierze tego, kto prosi, uzdrowienia może dostąpić inna osoba, 
która być może nawet nie zna Jezusa. Jest to przykład na to, jak skuteczne może być wstawiennictwo u 
Jezusa jednych za drugimi. Modlitwa za bliskie nam osoby jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, 
ponieważ jest najbardziej wymownym świadectwem miłości i troski o bliźniego.  
09 VI- X Niedziela Zwykła. Cud wskrzeszenia młodego człowieka z Nain przygotowuje grunt przez 
objawienie prawdy, że Jezus jest oczekiwanym Zbawicielem- dawcą życia wiecznego. Czyn Jezusa jest 
oznaką namacalnej obecności Boga pośród swojego ludu i zapowiedzią łaski zmartwychwstania, która ma 
się stać udziałem wszystkich wierzących. Ewangelista nie przez przypadek opisuje gesty Jezusa, który 
widzi, podchodzi, dotyka, mówi. To pokazuje, jak bardzo Jezus troszczy się o człowieka, przyjmując nie 
tylko ludzkie ciało, ale także charakterystyczne dla ludzi postawy. Decydujące jest jednak słowo Jezusa, 
pod wpływem którego umarły młodzieniec odzyskuje życie. Radość świadków tego wydarzenia można 
odnieść do Kościoła Chrystusowego, który żyjąc nadzieją zmartwychwstania, zawsze Bogu za wszystko 
dziękuje.  
PAMI ĘTAJMY O WIELKIEJ NOWENNIE FATIMSKIEJ  - NIECH NIEPOKALANE SERCE 
MARYI ZMIENIA ŚWIAT. ROK 2013- Eucharystyczny klucz- cud nad cudami, który zmienia 
wszystko. 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. 
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. 
SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA Bóg zawsze na nas czeka. Nie jest znużony. Jezus ukazuje nam ową 
miłosierną cierpliwość Boga, abyśmy zawsze odnajdywali ufność, nadzieję! …Cierpliwość Boga musi w 
nas znaleźć odwagę, aby do Niego powrócić, niezależnie od jakiegokolwiek błędu czy grzechu, który 
miałby miejsce w naszym życiu. 
Kto kocha Matkę Najświętszą, niech codziennie modli się o upowszechnienie w naszej Ojczyźnie i na 
świecie NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA. WARUNKI NABOŻEŃSTWA: Przez 5 pierwszych 
sobót miesiąca z intencją wynagrodzenia za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi należy : 
1.Przystąpić do spowiedzi. 2.Przyjąć Komunię św. 3. Odmówić część Różańca. 4. Przez 15 min rozmyślać 
tajemnice różańcowe. 
RUCHY I STOWARZYSZENIA: 
1. SŁUŻBA LITURGICZNA 
2. SCHOLA PARAFIALNA 
3. ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM 
      - w każdą środę o g. 18.30 
4. GRUPA MŁODZIEŻOWA 
„PRZYJACIELE JEZUSA”  
       - w każdy piątek o g. 19.00 
5. WSPÓLNOTA MODLITWY 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  
      -w każdy piątek po Mszy Św. wieczornej 
6. WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
   z Lubawy, Tuszewa i Fijewa - w każdą 
pierwszą środę m-ca po Mszy Św. Wieczornej    
z Mortąg - w każdy pierwszy czwartek m-ca o 
godz. 16.30 
7. KOŚCIÓŁ DOMOWY 
Krąg Rodzin z Tuszewa – raz w m-cu w dniu 
ustalonym wcześniej 

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. Zuzanna Leśniewska, 
2. Aleksandra Perowicz. 
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. Ariel Pogoda – Monika Ankiewicz,  
2. Łukasz Karczewski – Ewelina Fafińska 
POGRZEBY  Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne 
spoczywanie. 1. Tadeusz Lempek, 2. Krzysztof Niewielski, 
3. Agata Kawałkowska, 4. Jan Turulski. 
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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! 

 


