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Dziękujemy 
wszystkim, 
którzy 
przyczynili się w 
jakikolwiek 
sposób do 
uroczystego 
przyjęcia Ikony 
Jasnogórskiej.  
 

Dziękujemy zarówno tym, którzy 
mieli swój wkład w przebieg liturgii: 
służbie liturgicznej, orkiestrze, Straży 
Pożarnej i Policji, delegacjom oraz 
wszystkim tym, którzy udekorowali 
naszą świątynię, domy, ulice. Jako 
duszpasterze pragniemy wyrazić 
swoją wdzięczność za dobrze 
wykorzystany czas nawiedzenia: za 
to, że trwaliście na modlitwie, że 
nasza świątynia wypełniona była 
tymi, którzy w milczeniu zawierzali 
się Bogu przez Serce Jasnogórskiej 
Pani. Dziękujemy za wszelką pomoc. 
Życzmy sobie wzajemnie obfitych 
owoców tego czasu, czasu 
nawiedzenia. 

               Wasi duszpasterze. 
 
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 

Ogólna: lipiec- Aby Światowy Dzień 
Młodzieży, który odbywa się w 
Brazylii, zachęcił wszystkich młodych 
chrześcijan do stawania się uczniami 
i misjonarzami Ewangelii. 
sierpień- Aby rodzice i wychowawcy 
żyjąc w zgodzie z prawością swojego 
sumienia, pomagali wzrastać nowym 
pokoleniom. 
Misyjna: lipiec- Aby na całym 
kontynencie azjatyckim otworzyły 
się drzwi dla posłańców Ewangelii. 
sierpień- Aby Kościoły partykularne 
na kontynencie afrykańskim, wierne 
głoszeniu Ewangelii, popierały 
budowanie pokoju i sprawiedliwości. 

 
WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH/lipiec- sierpień/: 
LUBAWA: dni powszednie 17.00; niedziele i święta 8.00; 10.30; 17.00. 
MORTĘGI: czwartki 18.00; niedziele i święta 9.15. 
 

KATECHEZA BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II  NIEBO JAKO 
PEŁNIA ŻYCIA Z BOGIEM. Kiedy przeminie postać tego świata, ci, którzy 
przyjęli Boga w swym życiu i przynajmniej w chwili śmierci szczerze otwarli się 
na Jego miłość, będą mogli się cieszyć pełnią komunii z Bogiem, stanowiącą 
cel ludzkiej egzystencji. Jak poucza KKK, „To doskonałe życie z Trójcą Świętą, 
ta komunia życia i miłości z Nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi 
świętymi, są nazwane niebem”. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem 
najgłębszych dążeń człowieka, stanem ostatecznego szczęścia. Pragniemy 
dzisiaj poznać bliżej biblijny sens słowa niebo, by móc lepiej zrozumieć 
rzeczywistość, która nas otacza. Gdy w języku biblijnym niebo występuje w 
połączeniu z ziemią, oznacza część wszechświata. W opisie stworzenia Pismo 
Święte stwierdza: „ Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. W sensie 
metaforycznym niebo pojmowane jest jako mieszkanie Boga, który tym 
odróżnia się od ludzi. Spogląda z wysokości niebios i osądza oraz zstępuje, gdy 
człowiek Go przywołuje. Jednakże metafora biblijna daje jasno do 
zrozumienia, że Bóg nie utożsamia się z niebem. Nie można też ograniczać 
Jego obecności do nieba. Jest to prawda, chociaż w niektórych fragm. 
Pierwszej Księgi Machabejskiej „Niebo” występuje po prostu jako Imię Boga. 
Niebo przedstawione jest jako transcendentne mieszkanie żywego Boga, a 
ponadto jako miejsce, do którego dzięki łasce mogą wstąpić również wierzący, 
co poświadcza w ST historia Henocha oraz Eliasza. Niebo staje się zatem figurą 
życia w Bogu. W tym sensie Jezus mówi o „nagrodzie w niebie” i „zachęca do 
gromadzenia skarbów w niebie”. NT pogłębia ideę nieba również w 
odniesieniu do tajemnicy Chrystusa. Aby ukazać, że ofiara Odkupiciela ma 
wartość doskonałą i ostateczną, List do Hebrajczyków stwierdza, że Jezus 
„przeszedł przez niebiosa” i „wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami 
ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba”. 
Ponadto wierzący, jako umiłowani w sposób szczególny przez Ojca, 
zmartwychwstają wraz z Chrystusem i stają się obywatelami nieba. Warto 
posłuchać, co mówi na ten temat Apostoł Paweł; „Bóg będąc bogaty w 
miłosierdzie przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych na 
skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem 
jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach 
niebieskich- w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne 
bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w 
Chrystusie Jezusie”. Stworzenia doświadczają ojcostwa Boga bogatego w 
miłosierdzie poprzez miłość Syna Bożego, ukrzyżowanego i 
zmartwychwstałego, który jako Pan zasiada po prawicy Ojca. Cdn. 
 



 
SŁOWO NA NIEDZIEL Ę/z komentarza do NT/  

 
14VII-  XV Niedziela Zwykła, 
Łk10,25-37. Przechodząc obojętnie 
obok pobitego człowieka, kapłan i 
lewita woleli uniknąć problemów, 
licząc na to, że ktoś inny zlituje się nad 
potrzebującym pomocy. W opozycji do 
nich ukazany jest Samarytanin, w 
postawie którego najbardziej 
charakterystyczne jest to, że w 
napotkanym nieszczęśniku widzi 
przede wszystkim człowieka. 
Konieczność ratowania mu życia 
sprawia, że wszystkie inne względy – 
szczególnie wrogość między Żydami a 
Samarytanami- schodzą na dalszy plan. 
Miłosierdzie okazuje się więc 
lekarstwem na wszelką wrogość 
dzielącą ludzi. Ono jest drogą do 
pojednania i pokoju. Poprzez 
miłosierdzie ludzie ponownie mają 
szansę stawać się dla siebie braćmi i 
siostrami. W postawach miłosierdzia 
najpełniej realizuje się Boży plan 
zbawienia. 21VII- XVI Niedziela 
Zwykła,Łk10,38-42. Jezus spotyka się 
z dwiema kobietami, które stały się 
symbolem dwóch postaw; z Martą, 
zatroskanym gospodarzem domu i z 
Marią, uczennicą Jezusa. Każda z sióstr 
otrzymała pochwałę i zarazem korektę 
swoich postaw. Służebna postawa 
Marty jest niczym innym jak 
kontynuacją służby samego Jezusa. 
Maria natomiast sprawia radość 
Jezusowi, gdyż pozwala Mu , aby 
służył swoim słowem. Marta jednak 
musi pamiętać o tym, że ośrodkiem 
wokół którego można zbudować 
wspólnotę nie są liczne posługi i dzieła, 
ale słowo Boże. Potrzeba jej wielkiej 
wiary, aby przyjęła, że wystarczy słowo 
i ono jest jedyną rzeczą konieczną. 
Maria skoncentrowała się na tym, co 
konieczne, ale ona musi też wiedzieć o 
tym, że stanowi to jedynie część. Do 
słuchania słowa musi być dodane jego 
wypełnienie, a to wymaga konkretnych 
czynów.  
28VII-  XVII Niedziela Zwykła, 
Łk11,1-13. Ucząc apostołów modlitwy 
Ojcze nasz, Jezus dodaje jeszcze 
przypowieść, która podkreśla znaczenie 
wytrwałego zanoszenia próśb do Boga. 
Człowiek okazał wielkoduszność, 
otwierając drzwi o północy 
przychodzącemu z drogi. Zdobył się na 
to w czasie najmniej dla siebie 
dogodnym. Teraz liczy, że zrozumie go 
ten, którego przyszedł prosić o chleby i 

on również okaże się 
wspaniałomyślny.Za tą postacią, niby 
ociągającą się z udzielaniem pomocy, 
kryje się aluzja do Boga, który w 
mniemaniu ludzkim nie śpieszy się z 
wysłuchaniem przedstawionych Mu 
próśb. Bóg zawsze wysłuchuje, tylko 
czy człowiekowi zawsze starczy 
wytrwałości i ufności, gdy się modli i 
czy potrafi prosić o to, co jest naprawdę 
konieczne? Syntezą wszystkich dóbr, o 
które należy prosić jest dar Ducha 
Świętego. Kiedy kto Go pragnie, 
zostanie napełniony, gdyż Jego 
obecność konieczna jest, aby osiągnąć 
zbawienie.04VIII-  XVIII Niedziela 
Zwykła, Łk12,13-21. Ludzie 
przywiązują wielką wagę do posiadania 
w życiu dóbr materialnych i często 
stanem posiadania mierzą swoją 
wartość i poziom swojego szczęścia. 
Jezus nie rozwodzi się nad tym, czy 
bogactwo jest dobre, czy złe, pokazuje 
natomiast, że nieroztropna pogoń za 
materialnymi dobrami ogłupia 
człowieka i odwodzi od rzeczywistego 
celu, którym jest troska o własne 
zbawienie. Bóg po to udziela ludziom 
dóbr, aby dzielili się ze swoimi 
bliźnimi. Gdy ktoś żyje tylko dla siebie, 
zatroskany o własną wygodę, tym 
samym odrzuca przykazanie miłości 
bliźniego. Postawa taka prowadzi 
ostatecznie do duchowego ogołocenia i 
skrajnej samotności, gdyż  człowiek 
nigdy nie może być szczęśliwy dzięki 
rzeczom. Jedynie miłość, która wyraża 
się także w ofiarności na rzecz innych, 
czyni człowieka naprawdę bogatym.  
11VIII-XIX Niedziela Zwykła, 
Łk12,32-48. Jest pewne, że Pan Jezus 
powtórnie przyjdzie. Nie znamy 
jedynie czasu, kiedy to się spełni. Jezus 
przestrzega nas, aby konieczność 
oczekiwania  i czujności nie przerodziła 
się w zniechęcenie i lekceważenie 
otrzymanych poleceń. Zachęca nas do 
czuwania, bo pragnie być przyjęty w 
sposób godny. Chce spotkać  osoby, 
które pragną Go z całego serca i 
oczekują Go. Czuwanie nie może być 
bezsennością trwającą do końca 
naszego życia. Takie czuwanie jest 
nierealne. Bóg prosi nas, abyśmy byli 
nieustannie przygotowani na to, co nas 
może spotkać. Chodzi tu nie tylko o 
problemy dnia jutrzejszego, ale także o 
koniec świata, do którego mamy się 
przygotować. 15VIII- Wniebowzi ęcie 
NMP,Łk1,39-55 Podstawowym 
miejscem obecności Boga stał się Jego 
Kościół symbolizowany przez pierwszą 

z wierzących- Maryję. Ukazanie Maryi 
jako tej, która jest w drodze i przynosi 
Jezusa konkretnej osobie, stanowi 
wyraz apostolskiego wymiaru 
Kościoła. Pochwała Elżbiety wobec 
Maryi nie tyle dotyczy jej 
macierzyństwa fizycznego, lecz odnosi 
się do jej wiary, dzięki której Jezus 
mógł się w Niej realnie narodzić. W 
tym sensie każdy, kto wierzy, rodzi 
Jezusa i uosabia błogosławieństwo 
Boże. W osobie Jana ukazana jest 
radość stworzenia, które rozpoznaje 
czas przyjścia Zbawiciela. Starość 
Elżbiety symbolizuje zmierzch pewnej 
epoki, która nie kończy się bez nadziei, 
lecz jest rozświetlona przyjściem 
Zbawiciela otwierającego nowe czasy. 
Elżbieta napełniona Duchem Świętym 
wypowiada pierwsze proroctwo NT, gdy 
nazywa Maryję błogosławioną. 18VIII-
XX Niedziela Zwykła, Łk12,49-53.  
Jezus pragnie, aby jak najszybciej 
dokonało się zbawienie świata. Chcąc 
zilustrować to, co przyniósł światu, 
posługuje się obrazem ognia. Nie jest to 
ogień, który oznacza gniew Boga i karę, 
ale jest to ogień Bożej miłości. Miłość, 
która ma rozpalić ludzkie serca, 
Wypłynie z przebitego serca Jezusa, 
Ogień Pięćdziesiątnicy będzie miał swoje 
źródło w Męce i Zmartwychwstaniu 
Jezusa. To jest ostateczne zwycięstwo 
Boga i człowieka. Stwierdzenie Jezusa, 
że przynosi rozłam, nie przekreśla jednak 
zapowiedzi proroków, którzy Chrystusa 
nazwali Księciem Pokoju. Chrystus 
nieustannie przynosi pokój, niszczą go 
natomiast ludzie, którzy odrzucają 
Chrystusa i dzieło, którego dokonał. 
25VIII- XXI Niedziela Zwykła, 
Łk13,22-30. Bóg po to stworzył 
człowieka, aby go zbawić. Tym, co 
utrudnia zbawienie, jest brak nawrócenia 
ze strony człowieka. Otrzymanie 
zbawienia zostało obrazowo ukazane 
jako wchodzenie przez ciasną bramę. 
Wyrażona jest tu prawda, że mądrość 
życia bardziej polega na umiejętności 
tracenia, niż na gromadzeniu. Im bardziej 
człowiek jest przywiązany do tego, co i 
tak w momencie śmierci traci swoją 
wartość /dobra materialne, zaszczyty, 
poglądy/, tym trudniej będzie mu wejść 
do nieba. Do Boga należy decyzja, kiedy 
brama zbawienia zostanie otwarta, a 
kiedy się zamknie. Tylko Bóg jest Panem 
życia i śmierci. Istotne jest także to, czy 
bóg będzie miał podstawy, aby 
rozpoznać w nas swoich przyjaciół. A są 
nimi ci, którzy zawsze starali się kochać 
Boga i ludzi. 26VIII- NMP 
Częstochowskiej J12,1-11 



Przemiana wody w wino dokonała się 
w sposób niezauważony przez 
uczestników wesela. Uczniowie jako 
jedyni zrozumieli znak objawiający 
chwałę Jezusa. Chwała w Ewangelii 
Jana to przede wszystkim chwała Boża, 
którą przedtem widział tylko prorok 
Izajasz, a teraz objawiła się w Jezusie 
w jego znakach. Jezus czyni wszystko, 
aby objawiła się chwała Ojca. Bóg 
natomiast otacza Jezusa tą chwałą, 
którą otoczył Go jeszcze przed 
Wcieleniem. Przyjście Jezusa ma na 
celu ukazanie chwały Bożej, czyli 
obecności Boga pośród jego ludu. Jezus 
objawiając chwałę Boga, ukazuje 
prawdę, że Bóg jest w Nim obecny. 
Początek znaków jest objawieniem 
epoki mesjańskiej, co wiąże się z 
symboliką wesela w Kanie jako 
mesjańskiej uczty. 01IX- XXII 
Niedziela Zwykła, Łk14,1.7-14. 
Człowiek powinien być zawsze 
skromny i unikać jakiegokolwiek 
wywyższania się ponad innych ludzi. 
Powinien być także otwarty, hojny i 
bezinteresowny wobec potrzebujących. 
Gdy człowiek daje coś z intencją, aby 
jeszcze więcej otrzymać, uprawia 
handel. Jego postępowanie nie ma 
wówczas nic wspólnego z 
dobroczynnością, która polega na tym, 
że nie przestaje się czynić  dobra, 
nawet wówczas, gdy nikt za to nie 
dziękuje. To jest tajemnica szczęścia tu 
na ziemi.  
Przypominamy, że w lipcu czcimy 
Przenajdroższą Krew Pana Jezusa. 
MODLITWA. Dziękuję Ci, Panie Jezu 
Chryste, że stałeś się Człowiekiem, aby 
przynieść na ziemię miłość 
Przedwiecznego Ojca. Dziękuję Ci, 
Synu Boży, że przyjąłeś nasze ciało i 
krew, że stałeś się naszym Bratem i 
Przyjacielem.  Dziękujemy Ci, dobry 
Pasterzu, że dałeś życie za owce swoje, 
aby swoją Krwią obmyć i uświęcić 
wszystkich, którzy przyjmują Twoje 
Słowo i uczestniczą w Ofierze 
Pojednania. Ciebie, Panie chwalimy i 
uwielbiamy ze wszystkimi Aniołami i 
Świętymi, ponieważ Twoją Najdroższą 
Krwią zmazałeś winę ludzkości. Ciebie 
wysławiamy i czcimy, bo dzięki temu, 
że oddałeś swoje życie, my 
odzyskaliśmy nadzieję; dzięki temu, że 
za nas umarłeś, śmierć stała się nam 
bramą zbawienia; ponieważ okazałeś 
nam miłosierdzie, możemy w jedności 
z Tobą stać się źródłem miłosierdzia i 
pojednania. Chwalimy i wielbimy 
Ciebie, nasz Zbawicielu, bo przez 

chrzest i bierzmowanie włączyłeś nas 
w Twoje święte Ciało, Kościół. W 
Eucharystii wzmacniasz więź miłości i 
pokoju. W Sakramencie Pokuty leczysz 
rany naszego ziemskiego 
pielgrzymowania i odnawiasz życie 
łaski, kiedy je utracimy. Ciebie, Panie, 
wysławiamy i czcimy za Twoje Słowo 
i wszystkie Sakramenty, które czynią 
nas żywymi członkami Kościoła. 
Dziękujemy Ci za tych, którzy w 
Twoim zastępstwie kierują owczarnią, 
którą nabyłeś swoją własną Krwią. 
Dziękujemy Ci również za wszystkich 
ludzi, dzięki którym uwierzyliśmy w 
Ciebie i dziękujemy za tych 
wszystkich, którzy wprowadzili nas na 
drogę Twojej miłości. Szczególnie 
chcemy podziękować za to, że dzięki 
Twojej świętej Krwi znaleźliśmy sens 
życia, cierpienia i śmierci. Ponieważ z 
miłości dla nas stałeś się Człowiekiem, 
cierpiałeś i umarłeś na Krzyżu, my 
także możemy przez nasze życie, 
cierpienie i umieranie okazać naszemu 
Bogu Ojcu i naszym bliźnim miłość. 
Dlatego ofiarujemy się dzisiaj na nowo 
Twojej najdroższej Krwi, Jezu,  
odnawiamy swoje przyrzeczenie 
Chrztu św. i pragniemy bardziej 
świadomie i z większą gotowością być 
członkami Twego Mistycznego Ciała, 
którym jest Kościół. Naszym życiem 
chcemy „dopełnić to, czego brakuje 
cierpieniom Chrystusa”, aby świat 
powrócił do Domu Ojca. Niech nasz 
czas będzie Twoim czasem, naszą 
radością niech będzie to, co Ciebie 
raduje, niech naszym cierpieniem 
uczestniczymy w Twojej zbawczej 
miłości. Z Tobą pragniemy oddać 
naszą krew i życie dla zbawienia 
wszystkich ludzi. Panie, pozwól nam 
wraz z Tobą być strumieniem 
miłosierdzia, które zwycięża strach i 
złe duchy, które upadającym daje nowe 
siły, które cierpiących pociesza i 
umacnia, szukającym wskazuje drogę, 
zagubionych prowadzi do nawrócenia, 
poświęconym Bogu dodaje odwagi, 
trwa przy umierających a zmarłym, 
którzy potrzebują oczyszczenia, 
przychodzi z pomocą. Panie Jezu 
Chryste, niech Twoja Najdroższa Krew 
uczyni nas wiernymi temu ofiarowaniu, 
którego dzisiaj 
dokonujemy/odnawiamy/. Uczyń nas 
gorliwymi w rozważaniu i oddawaniu 
czci tajemnicy Twojej Najdroższej 
Krwi a nasze życie niech będzie 
uwielbieniem Ojca, który jest w niebie 
i pomaga ludziom do zbawienia. 

Maryjo, Matko i Królowo Najdroższej 
Krwi, módl się za nami. Amen. 
 
  

Liturgia Słowa 
14VII- XV Niedziela Zwykła Pwt 30, 
10-14;Ps69;Kol1,15-20;Łk10,25-37 Daję 
wam nowe przykazanie, abyście się 
wzajemnie miłowali, podobnie jak Ja 
was umiłowałem. 
16VII-wtorek, Naj świętszej Maryi 
Panny z Góry Karmel, wspomnienie.  
Wj2,1-15a;Ps69;Mt11,20-24. 
21VII- XVI Niedziela Zwykła Rdz18,1-
10a;Ps15;Łk10,38-42 Martwisz się i 
niepokoisz o wiele a jedno jest 
potrzebne. 
28VII- XVII Niedziela Zwykła   
Rdz18,20-32;Ps138;Kol2,12-14;Łk11,1-
13 Proście, a otrzymacie, szukajcie, a 
znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. 
04VIII- XVIII Niedziela Zwykła 
Koh1,2.2,21-23;Ps95;Kol3,1-5.9-
12;Łk12,13-21  Uważajcie i strzeżcie się 
wszelkiej chciwości, bo życie nie polega 
na gromadzeniu bogactwa, ani nie zależy 
od tego, co się posiada. 
05VIII- poniedziałek, rocznica 
poświęcenia rzymskiej Bazyliki NMP 
Łb11,4b-15;Ps81;Mt14,13-21. 
06VIII- wtorek, Przemienienie 
Pańskie, święto Dn7,9-10.13-
14;(2P1,16-19)Ps97;Łk9,28b-36. 
11VIII- XIX Niedziela Zwykła 
Mdr18,6-9;Ps33;Hbr11,1-2.8-
19;Łk12,32-48 Szczęśliwi słudzy, 
których Pan zastanie czuwających,  gdy 
przyjdzie. 
15VIII- środa, Wniebowzięcie NMP, 
uroczystość Ap11,19a,12,1.3-
6a10ab;Ps45;1Kor15,20-26;Łk1,39-56 
Błogosławiona jesteś między 
niewiastami… 
18VIII- XX Niedziela Zwykła Jr38,4-
6.8-10;Ps40;Hbr12,1-4;Łk12-49-53  
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i 
bardzo pragnę, aby już zapłonął. 
22VIII- środa, NMP Królowej, 
wspomnienie Iz9,1-3.5-6;Ps113;Łk1,26-
38; 
25VII- XXI Niedziela Zwykła Iz66,18-
21;Ps117;Hbr12,5-7.11-13;Łk13,22-30 
Ostatni będą pierwszymi a pierwsi 
ostatnimi. 
26VIII- poniedziałek, 
 NMP Częstochowskiej, uroczystość 
,Prz8,22-35/Iz2,2-5/;Ps48;Ga4,4-7;J2,1-
11 
 Taki początek znaków uczynił Jezus w 
Kanie Galilejskiej i tak objawił swoją 
chwałę, a Jego uczniowie uwierzyli w 
niego. 
29VIII- czwartek, M ęczeństwo św. 
Jana Chrzciciela, wspomnienie, 
 Jr1,17-19;Ps71;Mt5,10; Mk6,17-29 
01IX- XXII Niedziela Zwykła, NMP 
Królowej Pokoju Syr3,11-18.20.28-



 16 lipca- NMP SZKAPLERZNEJ. W naszej diecezji  siostry 
karmelitanki mają swój klasztor w Łasinie. Co roku przez trzy 
dni 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. Istnieje niezwykły związek 
między szkaplerzem świętym a różańcem, objawieniami w 
Lourdes i w Fatimie. Ostatnie spotkanie Bernadetty z Matką 
Bożą miało miejsce 16 lipca a więc w święto Matki Bożej 
Szkaplerznej. Objawienia w Fatimie zakończyła wizja Matki 
Bożej z góry Karmel z Dzieciątkiem Jezus, trzymającym w ręku 
szkaplerz karmelitański. Siostra Łucja w Karmelu spędziła 57lat. 
Powiedziała ona: różaniec i szkaplerz są nierozdzielne. 
Rekolekcje w Łasinie u sióstr karmelitanek są otwarte. Może w 
nich brać udział każdy. Rozpoczynają się 13 lipca o godz. 18.00, 

trwają również 14-go i 15-go 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. 
 
 
Wszystkim zainteresowanym przypominamy o nabożeństwach pierwszo sobotnich, na które 
zapraszamy do Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła od września do czerwca w 
łączności z Mszą św. o g. 7.00 oraz na różaniec fatimski o g.6.30. 
 
SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA Przyzywajmy wstawiennictwa Matki Bożej, która miała w 
swoich ramionach Boże Miłosierdzie, które stało się Człowiekiem.  
MÓWI Ą WIELCY Nie patrzcie na to , co macie, lecz na to, kim jesteście/św. Grzegorz Wielki (540-
604)/. 
 
UŚMIECHNIJ SI Ę SŁABA POCIECHA. W urzędzie pracy: Na pocieszenie powiem panu, że Pan Bóg po 
sześciu dniach też już był bez pracy. 
 
 
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.  Jakub 
Knitter,2. Nikola Rozwadowska,3.  Paweł Szulc, 4. Lena 
Chuda, 5. Nadia Konopka, 6. Filip Koczan, 7.Mateusz 
Ruciński 
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. Patryk Trupiszewski - Wioletta Woźniak, 
2. Dawid Krajewski- Natalia Tchórz, 
3. Łukasz Kowalski- Dorota Ostrowska 
4. Przemysław wroszkowski- Joanna Brodowska, 
5. Wojciech Szumski- Ewa Filarska. 

POGRZEBY  Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne 

spoczywanie 1. Wanda Rucińska, 2. Gertruda Ostrowska, 3. 
Maria Rykaczewska, 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! 

 


