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Chociaż trwamy 
jeszcze w 

atmosferze 
radosnych Świąt 

Bożego 
Narodzenia, to 

już 22 lutego 
rozpoczniemy 

tegoroczny 
Wielki Post – 

Czas Pokuty i Nawrócenia. 

Nawrócenie to nie strzyżenie 
żywopłotów, ani przerzucenie 
tramwajarskiej wajchy. 

Żywopłot ma to do siebie, że stale 
rośnie. Taka jego natura. Można go co 
jaki czas przycinać, ale i tak wcześniej 
czy później straci nadany nożycami 
ogrodnika kształt. Bo zabiegi 
ogrodnika dostosowują kształt 
żywopłotu do pewnej wizji, ale nie 
zmieniają jego natury. Zwrotnica to 
alegoria prawdziwej zmiany. 
Przerzucona sprawia, że tramwaj czy 
pociąg faktycznie przejeżdżają na inny 
tor. Choć początkowo zmiana 
wydawać się może mało istotna – 
wszak nowy tor często z początku 
biegnie równolegle do starego – jest to 
zmiana realna. Konsekwentne 
trzymanie się nowego kierunku 
sprawia, że pociąg czy tramwaj kierują 
się ku zupełnie innemu celowi 

Człowiek traktujący swoje życie 
duchowe jak żywopłot obcina od czasu 
do czasu to, co nie mieści się w 
ramach jego wizji religijności. Nie 
zmienia jednak jego natury. Sprzeczne 
z Bożym prawem pragnienia zostają. 
Ogranicza np. swoje pragnienie 

posiadania, ale ono ciągle w nim tkwi. Trwa w małżeńskiej wierności, ale myśli o tym 
jak o ciężkim krzyżu. Gdy choćby na chwilę straci nad  sobą kontrolę – cała chciwość 
czy nieczystość z niego wychodzą. Prawdziwa metanoia, prawdziwe nawrócenie, 
zakłada zmianę sposobu myślenia. Trzeba zrozumieć, że bogactwo, zwłaszcza zdobyte 
nieuczciwie, nie może dać szczęścia. Trzeba odkryć, że wierne trwanie przy swojej z 
czasem coraz mniej atrakcyjnej fizycznie i nieco zrzędliwej żonie, to najpiękniejsza, 
bo angażująca całego człowieka miłość.Wielki Post nie jest dla spełnienia paru 
praktyk i uspokojenia sumienia. Jest dla autentycznej przemiany. Nieraz bardzo 
radykalnej. Świetnie zostało to ujęte w Księdze Izajasza: 
"Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie wora z popiołem za posłanie - czyż to 
nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: 
rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i 
wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych 
tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od 
współziomków".Pomocą w takiej rzeczywistej przemianie życia są trzy rodzaje 
religijnych praktyk, które Kościół szczególnie na czas Wielkiego Postu poleca. 
Przypomina o nich Benedykt XVI w tegorocznym orędziu. To modlitwa, jałmużna i 
post. 

Podejmowanie praktyk postnych dla ćwiczenia swojego charakteru ma średni sens. A 
gdyby chodziło tylko o ćwiczenie siły woli – właściwie żadnego. Jeśli post ma służyć 
nawróceniu, nie może być tylko wyprężeniem duchowych muskułów dla pokazania 
sobie, jaki jestem silny. Musi powodować zmianę sposobu myślenia. Odczuwanie 
głodu, braku, niedostatku, pozwala spojrzeć na świat z perspektywy głodnych i 
cierpiących niedostatek. Łatwiej ich wtedy zrozumieć, łatwiej podjąć konkretne kroki, 
mające na celu wypełnienie tego braku. 

Ale to nie wszystko. Człowiek głodny inaczej patrzy na świat. Odczuwanie 
niedostatku pomaga przywrócić człowiekowi właściwą hierarchię wartości. No i 
podjęcie wyrzeczenia w jakiejś intencji pokazuje Bogu, jak bardzo nam na sprawie 
zależy. 

Pragnienie posiadania jest jedną z najmocniejszych więzi, jaka krępuje rozwój 
duchowy człowieka. Dlatego dawanie jałmużny,  nawet bez specjalnego sprawdzania 
czy przypadkiem nie daję się naciągnąć, tak bardzo pomaga spojrzeć na życie inaczej. 
Przeciwstawiając się postawie koncentrowania wszystkiego i wszystkich wokół siebie 
pomaga wyjść z kręgu egocentryzmu. Pozwala odkryć, że człowiek może odnaleźć 
siebie tylko o tyle, o ile daje siebie innym w ich wielorakich potrzebach. Jałmużną nie 
muszą być tylko pieniądze. Bliźniemu często trzeba ofiarować czas, dobre słowo, 
życzliwość. Odwiedzić chorych, wspomóc smutnych, zainteresować się przybyszem, 
to także ofiarowanie drugiemu tego, czego potrzebuje. 

                                                               Dokończenie na str. 2

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy: 
Ogólna: Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów dostępnych do życia codziennego. 
Misyjna: Aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia, którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi 
w najuboższych rejonach. 

 
 



A modlitwa? Jest spotkaniem z żywym 
Bogiem. Takie spotkania , o ile nie są 
tylko zarzucaniem Boga swoimi 
sprawami, ale też słuchaniem, co On ma 
do powiedzenia, bardzo człowieka 
zmieniają. Jak Janowi, Jakubowi i 
Piotrowi na Taborze modlitwa pomaga 
człowiekowi zobaczyć sprawy świata we 
właściwej perspektywie. Dlatego to tak 
ważny środek do duchowej przemiany 
tych, którzy chcą kroczyć za Chrystusem. 

Wkraczając w Wielki Post można nie 
robić nic. Można poprężyć duchowe 
muskuły, by pod jego koniec powiedzieć 
sobie, że nie jest ze mną tak źle i 
powrócić do bylejakości. Można też 
spróbować zrobić przemeblowanie w 
swojej chrześcijańskiej głowie. Ten trzeci 
wybór na pewno przyniesie 
błogosławione owoce. Odwagi!  ks. T. B. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 05 II- V 
Niedziela Zwykła – Mk1,29-39 W 
postawie Jezusa charakterystyczne jest 
to, że zabrania duchom nieczystym 
mówić, kim On jest. Podobnie zakazuje 
mówić o sobie tym, którzy doznali 
uzdrowienia, świadkom cudów i 
apostołom. Ten sposób zachowania 
Jezusa nazywamy sekretem mesjańskim. 
Jezus nie chce ujawniać swojej godności 
mesjańskiej na początku działalności, 
ponieważ w wyobrażeniach Żydów 
Chrystus, czyli Mesjasz miał być 
przywódcą politycznym i walecznym 
wodzem. Dopiero cała działalność 
Jezusa, a po niej Męka krzyżowa i 
Zmartwychwstanie miały pokazać, że 
naprawdę ważne e Jego posłannictwie 
jest zbawienie ludzi.  
12 II- VI Niedziela Zwykła- Mk1,40-45 
W Biblii trąd ukazany jest jako jedno z 
największych nieszczęść człowieka. 
Podobnie jak grzech powoduje zerwanie 
relacji z ludźmi. Kontakt z trędowatymi 
czynił człowieka nieczystym. Jezus 
dotykając chorego ukazuje, że jest ponad 
Prawem. Miłosierdzie Jezusa przywraca 
trędowatemu więź z Bogiem i innymi 
ludźmi. Uzdrowienia mają miejsce 
dlatego, że słowo Jezusa jest pełne mocy. 
Tę moc Jezus czerpie z modlitwy- z 
rozmowy z Ojcem, na którą zawsze 
znajduje czas. Choć Jezus chce utrzymać 
w tajemnicy cudowne uzdrowienie, 
człowiek uwolniony od trądu nie potrafi 
milczeć. Dzieje się tak z każdym kto 
rzeczywiście spotkał Boga i doznał od 
Niego jakiejś szczególnej łask; od tej 
chwili staje się Jego apostołem i 
rozgłasza wszystkim Jego miłość, dobroć 
i wielkość.  
29 II- VII Niedziela Zwykła- Mk2,1-12  
Scena uzdrowienia sparaliżowanego 

człowieka rozpoczyna serię pięciu 
sporów o godność i władzę Jezusa. 
Istniało przekonanie, że tylko Bóg w 
swoim miłosierdziu może uwolnić 
człowieka od winy, którą on zaciągnął 
przez niewierność Prawu. Jezus nie 
podważa tego przeświadczenia. W zdaniu 
skierowanym do sparaliżowanego używa 
strony biernej. Jezus udowadnia jednak, 
że On również jest obdarzony Bożą 
mocą. Daje do zrozumienia, że zna 
wszystkie ludzkie myśli, a to jest 
możliwe tylko dla Boga i dokonuje cudu, 
aby wykazać, że ma władzę uzdrowić nie 
tylko ciało, ale też ludzkiego ducha. 
Skutkiem całego wydarzenia jest to, że 
chory człowiek odzyskał zdrowie i został 
pojednany z Bogiem.  
26 II- I Niedziela Wielkiego Postu Mk1 
12-15 Jezus przed rozpoczęciem swej 
publicznej działalności przebywa 
czterdzieści dni na pustyni. 
Przygotowanie do spełnienia wielkich 
dzieł wymaga ciszy, spokoju, 
odosobnienia, umartwienia. Wzmianka, 
że Jezus żył tam wśród dzikich zwierząt 
ma też sens teologiczny; obecność Jezusa 
przywraca na ziemi raj utracony niegdyś 
przez człowieka, harmonię i jedność 
między człowiekiem a całym 
stworzeniem. W osobie Jezusa Bóg 
przychodzi do ludzi i chce królować w 
ludzkich sercach. Aby to było możliwe, 
człowiek musi przestać grzeszyć, zwrócić 
się na nowo ku Bogu i pozwolić na Jego 
Królowanie w swoich myślach, woli i 
pragnieniach. Podstawą takiego 
nawrócenia jest uwierzenie wszystkiemu, 
co mówi Jezus. 
KATECHEZA BŁOGOSŁAWIONEGO 
JANA PAWŁA II TRZEBA BUDOWAĆ 
„CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI”. 1. 
„Chrześcijanie pomni na słowo Pańskie: 
<Po tym poznają wszyscy, żeście 
uczniami moimi, jeśli miłość mieć 
będziecie jeden ku drugiemu>(J13,35), 
nie mogą niczego goręcej pragnąć, niż 
żeby ludziom dzisiejszego świata służyć 
coraz wielkoduszniej i skuteczniej”. 
Zadanie to powierzone nam przez II 
Sobór Watykański  jest odpowiedzią na 
fascynujące wyzwanie, jakim jest 
budowa świata rządzącego się prawem 
miłości- cywilizacji miłości opartej na 
uniwersalnych wartościach pokoju, 
solidarności i wolności, które znajdują 
pełne urzeczywistnienie w Chrystusie. 
Podstawą tej cywilizacji jest uznanie 
Powszechnego zwierzchnictwa Boga 
Ojca jako niewyczerpanego źródła 
miłości. Właśnie akceptacja tej 
podstawowej wartości powinna stać się 
punktem wyjścia uczciwego bilansu 
kończącego się millennium, którego 

należy dokonać z okazji Wielkiego 
Jubileuszu  Roku 2000, by z większą 
energią iść w stronę czekającej nas 
przyszłości. Byliśmy świadkami 
zmierzchu ideologii, które pozbawiły 
duchowego oparcia tylu naszych braci i 
wciąż zbieramy zgubne owoce 
sekularyzmu rodzącego obojętność 
religijną zwłaszcza w bardziej 
rozwiniętych regionach świata. W tej 
sytuacji z pewnością nie może być 
właściwą odpowiedzią powrót do bliżej 
nieokreślonej religijności umotywowanej 
przez ulotne wartości kompensacyjne 
oraz poszukiwanie równowagi 
psychokosmicznej, które występuje w 
wielu nowych modelach religijnych 
głoszących religijność pozbawioną 
odniesienia do transcendentnego i 
osobowego Boga. Trzeba natomiast 
uważnie badać przyczyny, które 
doprowadziły do utraty doświadczenia 
Boga oraz na nowo i z odwagą ukazywać 
oblicze Ojca objawione przez Jezusa 
Chrystusa w świetle Ducha Świętego. 
Objawienie to w niczym nie umniejsza 
godności osoby ludzkiej, lecz ją 
wywyższa jako obraz Boga Miłości. 2. W 
ostatnich dziesięcioleciach w miarę 
zaniku doświadczenia Boga zaczęła się 
rozprzestrzeniać kultura nihilistyczna, 
zubażająca sens ludzkiej egzystencji a w 
dziedzinie etyki relatywizująca nawet 
podstawowe wartości rodziny i szacunku 
wobec życia. Wszystko to dzieje się 
często nie w sposób ostentacyjny, lecz 
przy zastosowaniu subtelnej metodologii 
obojętności, która traktuje wszystkie 
zachowania, jako normalne i to w taki 
sposób, by nie pojawił się jakikolwiek 
problem moralny. Stawiane jest 
paradoksalne żądanie, aby państwo 
uznało za „prawa” wiele zachowań, które 
zagrażają ludzkiemu życiu, zwłaszcza 
słabemu i bezbronnemu. Ogromne 
trudności też sprawia akceptacja 
drugiego człowieka, jeżeli jest inny, 
niewygodny, z innego kraju, chory, 
niepełnosprawny. I właśnie to coraz 
bardziej stanowcze odrzucenie drugiego 
człowieka jako innego staje się 
wyzwaniem dla naszych sumień ludzi 
wierzących. Jak napisałem w encyklice 
Evangelium Vitae „ stoimy tu wobec 
rzeczywistości bardziej rozległej, którą 
można uznać za prawdziwą strukturę 
grzechu; Jej cechą charakterystyczną jest 
ekspansja kultury antysolidarystycznej , 
przybierającej w wielu przypadkach 
formę autentycznej <kultury śmierci>.   
 
 
 
 



3. W obliczu tej kultury znajdującej 
upodobanie w śmierci, nasza 
chrześcijańska odpowiedzialność wyraża 
się w podjęciu „nowej ewangelizacji”, 
zaś pośród jej najważniejszych owoców, 
trzeba wymienić cywilizację miłości. 
„Ewangelia a zatem i ewangelizacja nie 
mogą być utożsamiane z jakąś kulturą, bo 
niezależne są od wszystkich kultur”, 
mają jednakże odradzającą moc, która 
może mieć pozytywny wpływ na kultury. 
Chrześcijańskie orędzie nie niweczy 
kultur, nie niszczy ich szczególnych 
charakterystycznych cech, przeciwnie, 
działa w nich od wewnątrz i pozwala aby 
zawarte w nich możliwości, które ich 
geniusz potrafi wyrazić, w pełni się 
rozwinęły. Wpływ Ewangelii na kultury 
oczyszcza i podnosi na wyższy poziom 
ludzki pierwiastek, ukazując piękno 
życia, harmonię pokojowego 
współistnienia, geniusz, który każdy 
naród wnosi do wspólnoty ludzkiej. Ten 
wpływ czerpie swą siłę z miłości, która 
niczego nie narzuca lecz proponuje 
zachęca do przyjęcia jej prawd w sposób 
wolny w atmosferze szacunku i 
wzajemnej akceptacji. 4. Ewangeliczne 
orędzie miłości wyzwala postawy i 
wartości ludzkie takie jak solidarność, 
pragnienie wolności i równości oraz 
szacunek dla wielości form wyrazu. 
Podstawą cywilizacji miłości jest uznanie 
wartości osoby ludzkiej  a konkretnie 
każdego człowieka. Właśnie w tej 
dziedzinie uznawany jest wielki wkład 
chrześcijaństwa. Z refleksji nad 
tajemnicą Trynitarnego Boga i Osobą 
Wcielonego Słowa ukształtowała się 
bowiem antropologiczna nauka o osobie 
ludzkiej jako bycie urzeczywistniającym 
się poprzez nawiązywanie relacji. Ta 
cenna zdobycz doprowadziła do 
uformowania się pojęcia społeczeństwa, 
które w osobie ludzkiej postrzega punkt 
wyjścia i cel do jakiego należy dążyć. 
Nauka społeczna Kościoła do której 
ponownego rozważenia zachęca duch 
Jubileuszu przyczyniła się do 
ustanowienia praw społecznego 
współżycia, opierając się na prawie 
osoby. Chrześcijańska wizja ludzkiej 
istoty jako obrazu Boga, zakłada 
bowiem, że prawa osoby ze swej natury 
muszą być respektowane przez 
społeczeństwo, które ich nie tworzy, lecz 
ich po prostu uznaje. 5. Kościół jest 
świadomy, że nauka ta może pozostać 
martwą literą, jeśli życia społecznego nie 
ożywia nurt autentycznego 
doświadczenia religijnego, a zwłaszcza 
chrześcijańskiego świadectwa 
pobudzanego stale przez twórcze i 
uzdrawiające działanie Ducha Świętego. 

Jest on bowiem świadomy, że kryzys 
współczesnego społeczeństwa i 
człowieka związany jest w znacznej 
mierze z pomniejszaniem szczególnego 
wymiaru duchowego osoby ludzkiej. 
Chrześcijaństwo wnosi swój wkład w 
budowę społeczeństwa godnego 
człowieka dając mu duszę i ukazując 
wymogi prawa Bożego, na którym cała 
organizacja i prawodawstwo 
społeczeństwa muszą się oprzeć, jeśli 
chcą zagwarantować rozwój człowieka, 
wyzwolenie od wszelkich form 
zniewolenia i prawdziwy postęp. Tym 
wkładem Kościoła jest przede 
wszystkim świadectwo składane przez 
chrześcijan, a zwłaszcza świeckich w 
ich codziennym życiu. Człowiek 
współczesny chętniej przyjmuje 
przesłanie miłości od świadków niż od 
nauczycieli, a i od tych ostatnich wtedy, 
kiedy są autentycznymi świadkami. 
Trzeba podjąć to wyzwanie, aby mogły 
się otworzyć horyzonty przed 
przyszłością chrześcijaństwa i ludzkości.  
MÓWIĄ WIELCY Piękniejsze od 
świętych pragnień są wykonane dobre 
czyny/św. o. Pio 1887-1968/. 
 SŁOWO OJCA ŚW.BENEDYKTA 
XVI  CIERPIENIE przynależy do 
ludzkiej egzystencji. Pochodzi ono z 
jednej strony z naszej skończoności, a z 
drugiej strony z ogromu win, jakie 
nagromadziły się w ciągu historii i jakie 
również obecnie bez przerwy narastają. 
Oczywiście należy robić wszystko, co w 
naszej mocy, aby cierpienie zmniejszyć; 
zapobiec na ile to możliwe cierpieniom 
niewinnych, uśmierzać ból, pomagać w 
przezwyciężeniu cierpień psychicznych. 
Są to obowiązki wynikające zarówno ze 
sprawiedliwości, jak i z miłości, które 
wchodzą w zakres podstawowych 
wymagań chrześcijańskiej egzystencji i 
każdego życia prawdziwie ludzkiego. W 
walce z bólem fizycznym udało się 
poczynić wielkie postępy. Tymczasem 
cierpienia niewinnych, jak również 
cierpienia psychiczne raczej nasiliły się 
w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Musimy 
zrobić wszystko dla pokonania 
cierpienia, ale całkowite usunięcie go ze 
świata nie leży w naszych 
możliwościach- po prostu dlatego, że nie 
możemy zrzucić z siebie naszej 
skończoności i dlatego, że nikt z nas nie 
jest w stanie wyeliminować mocy zła, 
winy, która jak to widzimy- nieustannie 
jest źródłem cierpienia.  To mógłby 
zrobić tylko Bóg, który stając się 
człowiekiem, sam wchodzi w historię i w 
niej cierpi…. Tam, gdzie ludzie usiłując 
uniknąć wszelkiego cierpienia starają się 
uchylić od wszystkiego, co może 

powodować ból, tam, gdzie chcą 
zaoszczędzić sobie wysiłku i bólu 
związanego z prawdą, miłością, dobrem, 
staczają się w życie puste, w którym być 
może już prawie nie ma bólu, ale coraz 
bardziej dominuje mroczne poczucie 
braku sensu i zagubienia. Nie unikanie 
cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia 
człowieka, ale zdolność jego akceptacji, 
dojrzewania w nim, prowadzi do 
odnajdywania sensu przez zjednoczenie z 
Chrystusem, który cierpiał z 
nieskończoną miłością.  
ORĘDZIE Z LOURDES. 11 lutego 
1858 roku., Lourdes. Nie to dzisiejsze, 
sławne Lourdes, pełne pielgrzymów z 
całego świata, lecz małe, prowincjonalne 
miasteczko u podnóża Pirenejów.  W 
biednym domu państwa Soubirous 
zabrakło opału. 14-letnia Bernadetta wraz 
z siostrą i koleżanką udają się w 
poszukiwaniu suchych gałązek nad rzekę 
Gave, nieopodal groty. W pewnym 
momencie dziewczynka słyszy dziwny 
dźwięk, podobny do szumu wiatru. We 
wnęce groty, 3 metry nad ziemią pojawia 
się światłość, z której wyłania się postać 
młodej dziewczyny. Bernadettę ogarnia 
strach. Objawienia powtarzają się. 
Podczas jednego z ostatnich, postać 
ujawnia kim jest. „Jestem Niepokalane 
Poczęcie”. 
 
 

Liturgia Słowa 
05 II‐ V Niedziela Zwykła  Hi7,1‐4.6‐
7;Ps147;1Kor9,16‐19.22‐23;Mk1,29‐
39 Jezus chodził po całej Galilei, 
nauczając w ich synagogach i 
wyrzucając demony. 
11 II‐ sobota‐ NMP z Lourdes, 
Światowy Dzień Chorego 1Krl12,26‐
32.13,33‐34;Ps106;Mk8,1‐10 
12 II‐VI Niedziela Zwykła Kpł13,1‐
2.45‐46;Ps32;1Kor10,31‐
11,1;Mk1,40‐45 Ludzie natomiast 
schodzili się do Niego ze wszystkich 
stron. 
19 II‐ VII Niedziela Zwykła Iz43,18‐
19.21‐22; Ps41;2Kor1,18‐22;Mk2,1‐
12 Jezus, widząc ich wiarę, 
powiedział do chorego: „Synu, twoje 
grzechy są odpuszczone”. 
22 II‐ Środa Popielcowa. 
Rozpoczyna się okres Wielkiego 
Postu Jl2,12‐18;Ps51;2Kor5,20‐
6.2;Mt6,1‐6.16‐18 
26 II‐ I Niedziela Wielkiego Postu 
Rdz9,8‐15;Ps25;1P3,18‐22;Mk1,12‐
15 Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię. 



 

 
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! 
 

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ. Podczas objawień Maryja prosi o trzy rzeczy:  
MODLITWA. Od znaku krzyża, który Bernadetta nauczyła się czynić z powagą, do  różańca 
odmawianego codziennie, który Matka Boża odmawiała z Bernadettą.  
POKUTA. Przede wszystkim ta wewnętrzna, znana jedynie Bogu, która jednak ma ujawniać się w 
czynach zewnętrznych. Mała Bernadetta podczas objawień ma pokutować: całować ziemię, klęczeć, 
modlić się z wyciągniętymi rękami, jeść gorzką trawę… Uczy się przez to prymatu ducha nad ciałem. 
UMOCNIENIE WIĘZI Z KOŚCIOŁEM. Matka Boża kilka razy poleciła Bernadecie przekazanie 
życzenia kapłanom, by zbudowano przy grocie mały kościółek i by odbywały się tu procesje, 
modlitwy i śpiewy… W kościele człowiek umacnia więź z KOŚCIOŁEM.  
PIERWSZYM PAPIEŻEM, KTÓRY UDAŁ SIĘ DO LOURDES był Jan Paweł II. To była 
pielgrzymka w jedności z cierpiącymi. Była ona w roku 2004 w sierpniu u kresu życia. Widać było jak 
wielką wagę przywiązuje Jan Paweł II do tej pielgrzymki- pielgrzymki do ludzi chorych. Ojciec 
Święty jechał do Lourdes jako człowiek schorowany, cierpiący, jak dziesiątki tysięcy ludzi 
przybywających w to miejsce. Swoją bliskość z ludźmi chorymi podkreślił dodatkowo wybierając na 
miejsce swego pobytu dom dla niepełnosprawnych. Pierwszym celem Papieża w Lourdes było 
odwiedzenie Groty Massabielle, gdzie zatopił się w modlitwie. Po trudach podróży i ceremonii 
powitania na lotnisku był zbyt słaby, aby wygłosić przygotowaną wypowiedź. Mimo to nie 
zrezygnował z żadnego z dalszych punktów programu wizyty. Poprowadził Anioł Pański, po południu 
wziął udział w procesji Różańcowej. Tego dnia poruszenie wywołały słowa Papieża; „Kiedy klękam 
tu, przy Grocie Massabielskiej, ze wzruszeniem odczuwam, że dotarłem do kresu mej pielgrzymki”. 
Błogosławiony już dziś Jan Paweł II tak wówczas mówił: „Drodzy Bracia i Siostry! Z Groty 
Massabielskiej Panna Niepokalana mówi także do nas, chrześcijan trzeciego tysiąclecia. 
ZACZNIJMY JEJ SŁUCHAĆ! Słuchajcie przede wszystkim wy, młodzi, wy poszukujący 
odpowiedzi, która byłaby w stanie nadać sens waszemu życiu. Możecie ją znaleźć tutaj. Jest to 
odpowiedź wymagająca, ale jest to jedyna odpowiedź, która ma wartość. WSZYSTKICH WAS,  
BRACIA I SIOSTRY WZYWAM  gorąco, abyście robili wszystko co w waszej mocy dla życia, 
całego życia, aby było szanowane od początku aż po jego naturalny kres. Życie jest darem świętym, 
którego nikt nie może stać się panem’. 
Drugiego dnia pobytu w Lourdes Papież odprawił Mszę św. Z trudem odczytał tekst homilii. Jak 
wielki był to dla niego wysiłek świadczą wypowiedziane w pewnej chwili po polsku słowa: „Pomóżcie 
mi”. Gdy podano mu szklankę wody, westchnął tylko; „Muszę dokończyć” i wrócił do przerwanego 
czytania. W przemówieniu po raz kolejny potępił aborcję i eutanazję i wzywał do obrony życia 
człowieka.  
UŚMIECHNIJ SIĘ  MODLITWA O DZIECKO. Pewna para małżeńska przyszła po radę do księdza, 
ponieważ ich modlitwy o dziecko nie zostały do tej pory wysłuchane. Duchowny doradził im udać się 
na pielgrzymkę do Lourdes i zapalić tam świecę. Małżeństwo wybrało się do Lourdes, a po powrocie 
kobieta rzeczywiście znalazła się w stanie błogosławionym. Krótko po tym wydarzeniu ksiądz został 
przeniesiony do innej placówki. Po wielu latach wraca do tego miejsca i przypomina sobie o tym 
wydarzeniu. Postanawia odwiedzić ową rodzinę. Kiedy zadzwonił do drzwi, zobaczył pokaźną 
gromadkę dzieci. „ A waszych rodziców nie ma w domu”?- pyta ksiądz najstarsze dziecko. 
„ Nie, pojechali do Lourdes zgasić jakąś świecę”- odpowiada malec. 
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 Maciej Zażembłowski 
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.  
POGRZEBY  Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im 
wieczne spoczywanie.   
Ś. P. 1. Alojzy Stasiński I 2. Alojzy Stasiński II 
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