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Nowina 
przyniesiona tego 

ranka przez 
kobiety porusza 

uczniów, 
wprawia w ruch: 
Szymon Piotr i 
Jan śpieszą do 

grobu. Biegną w  
milczeniu. Ich bieg staje się niemalże 
wyścigiem.  Pierwszy  do  otwartego 
grobu przybywa Jan – uczeń miłości. 
Czyżby  rzeczywiście  miłość 
uskrzydlała?  Uczniowie  zdążają  do 
grobu, by uwierzyć w życie. 
Co  prawda  Piotr  pierwszy  wchodzi 
do  wnętrza  grobu,  ale  to  Jan  jest 
pierwszym, który „ujrzał  i uwierzył”. 
Piotr  starszy  i  powolniejszy, 
rozważniejszy  ocenia  wnikliwie 
sytuację.  Ale  Jan  –  charyzmatyk  – 
jako pierwszy dochodzi do wiary, bo 
bardziej kocha. 
Kościół  jednak  potrzebuje  obu: 
realisty, który zanim coś powie, musi 
wziąć  głęboki  oddech,  i  tego 
drugiego  –  z  sercem  na  dłoni. Obaj 
przecież  są  świadkami 
zmartwychwstania. 

     Całe  nasze  życie  jest  drogą  do  grobu.  Ten  jednak,  kto  biegnie  do  grobu,  by 
znaleźć w nim Chrystusa, natrafia na pustkę. My  jesteśmy w  lepszej sytuacji niż 
świadkowie wielkanocnego poranka: mamy ich świadectwo, wiemy, że Jezus żyje. 
Wiemy? Wierzymy w to? Wierzymy  im? Do biegu po życie nie można przyłączyć 
się  jedynie  z  ciekawości. Ciekawość nie  jest w  stanie pojąć  cudu, a  już w ogóle 
cudu życia. Jak więc dojść do wielkanocnej wiary? 
„Grób ten próżny został...”, śpiewamy żarliwie i radośnie. Ale przecież pusty grób 
niczego  jeszcze  nie  dowodzi. Nawet  uczniowie  sceptycznie  podchodzą  do  tego 
faktu. A uczeni będą spierać się o to przez trzy następne tysiąclecia. Świadkowie 
zmartwychwstania  nie  są  jednak  uczonymi,  lecz  zwykłymi  kobietami  i 
mężczyznami, są uczniami, którzy tak samo jak my muszą się nauczyć, że cud życia 
można pojąć dopiero wtedy, gdy człowiek pozwoli się przeniknąć Temu, który jest 
Życiem  –  Chrystusowi  zmartwychwstałemu.  Życie  i  miłość  to  nierozerwalny 
związek.  Jedno  rodzi  drugie.  Dla  tego,  kto  kocha,  śmierć  jest  absurdalna  i  nie 
może  być  końcem  wszystkiego.  Dlatego  radość  płynąca  ze  zmartwychwstania 
Pana może gościć również w sercach tych, którzy nie mogą cieszyć się zdrowiem, 
sukcesami  i  dostatkiem  dóbr  materialnych.  Chrześcijanin  wie,  że  tam,  gdzie 
kończą  się  żarty,  tam  zawsze  pozostaje  radość  i  wdzięczność,  która  pozwala 
razem ze  św. Piotrem wielbić Boga słowami: „Niech będzie błogosławiony Bóg  i 
Ojciec Pana naszego,  Jezusa Chrystusa. On w  swoim wielkim miłosierdziu przez 
powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do 
dziedzictwa  niezniszczalnego  i  niepokalanego  i  niewiędnącego,  które  jest 
zachowane dla nas w niebie”. 
      Wszystkim  parafianom,  gościom  i wszystkim  ludziom  dobrej woli,  z  okazji 
tych  największych,  najistotniejszych  Świąt  Zmartwychwstania  Chrystusa 
życzymy owej wiary, nadziei i miłości, które pozwolą dziś głosić prawdę, że Jezus 
żyje i my żyć będziemy.   ALLELUJA! 
 
                                                                                               ks. T. B. 

TRIDUUM  PASCHALNE w naszej parafii:  
Wielki Czwartek ‐ Msza Św. Wieczerzy Pańskiej godz. 19.00, Mortęgi godz.16.30.  
Wielki Piątek ‐ Liturgia Męki Pańskiej godz. 17.00, Mortęgi godz. 17.00. 
Wielka Sobota ‐ Wigilia Paschalna godz. 21.00, Liturgia Wielkiej Nocy.  
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego ‐ Msze św. wg porządku niedzielnego.  
Poniedziałek Wielkanocny‐ Msze św. wg porządku niedzielnego. 
Od Wielkiego Piątku w łączności z wieczorną Mszą św. 9‐cio dniowa Nowenna do Miłosierdzia Bożego.  
 
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy: 

 
 Ogólna: Aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć na powołanie Chrystusa i naśladować Go na drodze 
kapłaństwa i życia zakonnego. 
Misyjna: Aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej nadziei dla mieszkańców kontynentu 
afrykańskiego.  
 



 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ  
08 IV - Niedziela Wielkanocna 
Zmartwychwstania Pańskiego J20,1-9 
Ewangelista bardzo starannie próbuje 
ustalić hierarchię świadków 
Zmartwychwstania Jezusa. Pierwszym, 
pośrednim świadkiem jest Maria 
Magdalena, która sama przychodzi do 
grobu i widzi odsunięty kamień. Drugim 
jest umiłowany uczeń, który jako 
pierwszy zobaczył wnętrze grobu. 
Trzecim jest Piotr, który jako pierwszy 
wszedł do wnętrza grobu. Zaszczyt 
pierwszeństwa powróci potem do Marii 
Magdaleny, bo to ona jako pierwsza 
ujrzy Zmartwychwstałego. Te trzy osoby 
są wspólnie pierwszymi świadkami 
Zmartwychwstania. Do tej pory 
uczniowie byli z Jezusem, słuchali Jego 
słów, widzieli Jego dzieła ale nie mieli 
świadomości, kim On jest. Stąd rodził się 
u nich brak wiary. Dopiero 
Zmartwychwstanie obudziło wiarę w 
uczniach, która jest równoznaczna z tym, 
co Pisma mówią o Jezusie. Aby 
uwierzyć, nie wystarczy skoncentrować 
się tylko na świadectwach naocznych 
świadków, ale konieczne jest 
zrozumienie i przyjęcie Pisma, w którym 
Bóg objawił prawdę o swoim Synu.  
15 IV- II Niedziela Wielkanocna, 
Święto Miłosierdzia Bożego J20,19-31 
Misja Jezusa została dopełniona. Teraz 
posyła On swoich uczniów. Daje im 
władzę odpuszczania i nieodpuszczania 
grzechów, co jest znakiem, że mają 
kontynuować Jego misję. Tomasz 
doszedł do pełni wiary przez 
doświadczenie Jezusa 
Zmartwychwstałego. Czy Tomasz był 
zaskoczony? Czy się zdumiał, że Mesjasz 
tak się jemu ukazał- pośród innych i tak 
go potraktował? Otrzymał więcej, niż 
oczekiwał, bo jak przebicie boku na 
Kalwarii było potwierdzeniem śmierci 
Chrystusa, tak dotknięcie jego 
chwalebnych ran było ostatecznym 
dowodem Jego Zmartwychwstania. Ten 
niewierny Tomasz jest potrzebny 
wszystkim jako świadek. Bezpośredni 
świadek dla tych, którzy nie będą 
widzieli i dotykali, a staną się 
błogosławieni, gdy uwierzą na podstawie 
świadectwa innych. Tomasz mając łaskę 
dotykania ran Chrystusowych, sam został 
dotknięty łaską. Wyznał głęboką wiarę, 
że umęczony i Zmartwychwstały 
Chrystus jest Panem i Bogiem. Za tymi 
słowami poszedł akt hołdu i adoracji. 
Tomasz był przejęty do głębi dobrocią 
Chrystusa, przemieniony Jego łaską. 
Podstawowym założeniem Ewangelii 

było utrwalenie historii Jezusa w formie 
spisanej, aby każdy człowiek mógł 
uwierzyć w Jezusa i uzyskać życie 
wieczne. Wiara w Jezusa jako Syna 
Bożego możliwa jest w każdym miejscu i 
czasie. Te sceny i rozwój wydarzeń 
kontemplujemy dziś, w Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego.  
22IV- III Niedziela Wielkanocna 
Łk24,35-48 Jezus po Zmartwychwstaniu 
ukazuje się uczniom przede wszystkim 
po to, aby ich umocnić, gdyż po Jego 
śmierci przeżywali głęboką rozterkę. 
Uczniowie jednak mimo czytelnych 
znaków nie dowierzają. Łukasz ukazując 
postawę uczniów, wykazuje, że 
zewnętrzne znaki nie zastąpią wiary, 
która zostaje przeniknięta mocą Ducha 
Świętego. Uczniowie stają się również 
świadkami Wniebowstąpienia Jezusa, 
które oznacza, że Jego dotychczasowa 
obecność na ziemi jest zakończona. Jezus 
odchodząc, trzyma ręce w geście 
błogosławieństwa. Oznacza to, że 
spoczywa ono na wszystkich wiernych, 
którzy będą żyć aż do powtórnego Jego 
przyjścia na końcu czasów.  
29 IV- IV Niedziela Wielkanocna J10, 
11-18 Jezus jest pasterzem, ponieważ 
prowadzi wiernych do Ojca. Karmi ich 
swoim słowem, opiekuje się nimi. Nawet 
naraża swoje życie w ich obronie. W 
Ewangelii idea oddania życia jest 
rozwijana stopniowo: w obrazie życia 
oddanego za owce, następnie przez 
utożsamianie się Jezusa z tym obrazem, 
by dojść do podkreślenia całkowitej 
dobrowolności Jego decyzji o swoim 
Życiu. Oddanie życia jest ideałem 
miłości, która powinna łączyć także 
uczniów Jezusa między sobą , tak jak 
łączy Jezusa z uczniami. Komentarz do 
obrazu pasterza przewodzącego owcom 
ma charakter przede wszystkim etyczny. 
Mówi o tym, jaka powinna być postawa 
ucznia, który poszedł za Jezusem- 
Dobrym Pasterzem.  
KATECHEZA BŁOGOSŁAWIONEGO 
JANA PAWŁA II ŻYCIE 
CHRZEŚCIJAŃSKIE JAKO DROGA 
DO PEŁNEJ KOMUNII Z BOGIEM.1.  
Po rozważeniu eschatologicznego celu 
naszej egzystencji czyli życia wiecznego, 
czyli pragniemy obecnie zastanowić się 
nad prowadzącą do niego drogą. 
Rozwiniemy zatem myśl „ Całe życie 
chrześcijańskie  jest jakby wielkim 
pielgrzymowaniem do domu Ojca, 
którego bezwarunkową miłość do 
każdego człowieka, a zwłaszcza do syna 
marnotrawnego odkrywamy na nowo 
każdego dnia. To pielęgnowanie angażuje 

wnętrze osoby, rozszerza się na wspólnotę 
wierzących, aby ostatecznie ogarnąć całą 
ludzkość”. W rzeczywistości to, co każdy 
chrześcijanin będzie przeżywał w pełni jest 
już w pewien sposób antycypowane dzisiaj. 
Pascha Pana stanowi bowiem początek 
życia w przyszłym świecie. 2. Stary 
Testament przygotowuje zapowiedź tej 
prawdy  w złożonej tematyce Księgi 
Wyjścia. Droga narodu wybranego do 
Ziemi Obiecanej jest jakby wspaniałym 
obrazem drogi chrześcijanina do domu 
Ojca. Oczywiście różnica jest zasadnicza. 
Jeżeli w starożytnym Wyjściu wyzwolenie 
oznaczało objęcie w posiadanie ziemi, o 
tyle nowe Wyjście jest zmierzaniem do 
domu Ojca w perspektywie ostatecznej i 
wiecznej, wykraczającej poza dzieje 
człowieka i wszechświata. Ziemia 
Obiecana Starego Testamentu faktycznie 
została utracona w następstwie upadku 
dwóch królestw i niewoli babilońskiej, a to 
z kolei przyczyniło się do rozwoju idei 
powrotu jako nowego wyjścia. Jednakże 
wędrówka ta nie zakończyła się niejako 
nowym osiedleniem, ale otworzyła się na 
wizję eschatologiczną, która stanowiła 
zapowiedź pełnego objawienia w 
Chrystusie. Taka jest właśnie perspektywa 
uniwersalistycznych obrazów opisujących 
w Księdze Izajasza drogę narodów i 
dziejów do nowego Jeruzalem, centrum 
świata. 3.Nowy Testament zapowiada 
spełnienie się tego długiego oczekiwania i 
wskazuje na Chrystusa jako Zbawiciela 
świata. „ Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, 
zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z 
niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby 
wykupił tych, którzy podlegali Prawu, 
abyśmy mogli otrzymać przybrane 
synostwo”. W świetle tej zapowiedzi już 
obecne życie upływa pod znakiem 
zbawienia. Urzeczywistnia się ono w 
wydarzeniu Jezusa z Nazaretu, którego 
szczytem jest Pascha, ale dokona się w 
pełni podczas „PARUZJI”- ostatecznego 
przyjścia Chrystusa. Według św. Pawła 
droga zbawienia, która łączy przeszłość z 
teraźniejszością i kieruje ją ku przyszłości 
jest wynikiem zamysłu Bożego, 
skoncentrowanego całkowicie na tajemnicy 
Chrystusa. Jest to tajemnica woli Boga 
według Jego „postanowienia, które 
przedtem w Nim powziął dla dokonania 
pełni czasów, aby wszystko na nowo 
zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, 
co w niebiosach i to, co na ziemi”/ Ef1,1-
10/W zamyśle Bożym teraźniejszość jest  
czasem tego, co „Już i jeszcze nie” , jest 
czasem dokonanego zbawienia i drogą 
prowadzącą do jego doskonałego 
spełnienia się: „ aż dojdziemy wszyscy 
razem do jedności wiary i pełnego 
poznania Syna Bożego, do człowieka 
doskonałego, do miary 



 
wielkości według Pełni 
Chrystusa”/Ef4,13/. 4. Wzrastanie do 
takiej doskonałości w Chrystusie a więc 
do doświadczenia tajemnicy trynitarnej, 
oznacza, że Pascha spełni się i będzie 
obchodzona w pełni dopiero w 
eschatologicznym Królestwie Bożym. 
Jednakże wydarzenie wcielenia, krzyża i 
zmartwychwstania stanowi już ostateczne 
Boże Objawienie. Dar odkupienia, który 
wydarzenie to zakłada, wpisując się w 
dzieje naszej ludzkiej wolności i 
powołanej do tego, by odpowiedzieć na 
wezwanie do zbawienia. Życie 
chrześcijańskie jest uczestnictwem w 
tajemnicy paschalnej, jest drogą krzyża i 
zmartwychwstania. Drogą krzyża, 
ponieważ nasza egzystencja stale 
poddawana jest oczyszczeniu, które 
prowadzi do przezwyciężenia starego 
świata naznaczonego grzechem. Drogą 
zmartwychwstania, ponieważ 
wskrzeszając Chrystusa, ojciec pokonał 
grzech i dlatego w człowieku wierzącym 
„sąd krzyża” staje się „sprawiedliwością 
Bożą”, co znaczy triumfem Jego Prawdy 
i Jego Miłości nad przewrotnością 
świata. 5. Życie chrześcijańskie jest w 
ostateczności dorastaniem do tajemnicy 
wiecznej Paschy. Wymaga więc stałego 
wpatrywania się w cel, w rzeczywistości 
ostateczne ale jednocześnie 
zaangażowania się w rzeczywistości 
przedostateczne. Nawet jeśli 
podkreślamy zawsze prymat wieczności, 
nie przeszkadza to, byśmy w świetle 
Bożym przeżywali właściwie 
rzeczywistości doczesne. Potrzebne jest 
zatem oczyszczenie wszystkiego, co 
ludzkie i wszelkiej działalności 
ziemskiej, by coraz bardziej było w nich 
widoczne Misterium Paschy Pana. 
Ludzka działalność, której zawsze 
towarzyszy znak grzechu zostaje 
oczyszczona i udoskonalona przez 
misterium paschalne tak, że jeżeli 
krzewić będziemy na ziemi w duchu 
Pana i wedle Jego zlecenia godność 
ludzką, wspólnotę braterską i wolność, to 
znaczy wszystkie dobra natury oraz 
owoce naszej zapobiegliwości, to 
odnajdziemy je potem na nowo, ale 
oczyszczone ze wszystkiego brudu, 
rozświetlone i przemienione, gdy 
Chrystus odda Ojcu „wieczne i 
powszechne królestwo”. To wieczne 
światło oświeca życie i całe dzieje 
człowieka na ziemi. 
MÓWIĄ WIELCY Dla Boga każdy 
człowiek bez wyjątku jest skarbem 
drogocennym/ks Jerzy Popiełuszko1947-
1984/. 

 SŁOWO OJCA ŚW.BENEDYKTA XVI  
Pascha jest darem, który należy 
przyjmować w sposób coraz głębszy w 
wierze, by móc w każdej  sytuacji dzięki 
łasce Chrystusa i zgodnie z logiką Boga, 
kierować się logiką miłości. Światło 
Zmartwychwstałego musi przeniknąć ten 
nasz świat, musi dzięki naszemu 
codziennemu świadectwu dotrzeć jako 
przesłanie prawdy i życia do wszystkich 
ludzi. 
MODLITWA za kapłanów 
Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste, 
obdarz naszych kapłanów swą mocą i 
niepojętą miłością. Uzbrój ich w 
cierpliwość i wyrozumiałość wobec 
ludzkiej słabości. Daj im niezłomne 
męstwo w walce z wszelkim złem. 
Naucz ich pasterskiej troski o zaginione 
owce i uczyń światłymi przewodnikami 
na drogach naszych zwątpień i załamań. 
Zanurz ich w swojej świętości, aby ich 
życie było ciągle żywym znakiem, w 
którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. 
MODLITWA za Ojca Świętego 
Benedykta XVI Jezu, jedyna Drogo do 
Ojca, Prawdo i Życie człowieka. Ty 
obiecałeś prowadzić swój Kościół do 
końca czasów. Ty wybrałeś naszego Ojca 
Świętego Benedykta XVI, ustanawiając go 
pasterzem Kościoła powszechnego. Udziel  
mu pełni łask Ducha Świętego, niech On 
utwierdza nas w wierze i prowadzi nas we 
wspólnocie nadziei i miłości.  Za 
wstawiennictwem Dziewicy Maryi i Matki 
zjednocz nas z następcą św. Piotra i 
umacniaj nas w każdej Eucharystii, dając 
nam siłę, byśmy pocieszali 
prześladowanych, żyli w solidarności z 
biednymi i cierpiącymi, głosząc Twoją 
śmierć i zmartwychwstanie wszystkim 
narodom ziemi. Amen. 
Niedziela Palmowa została ustanowiona na 
pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. 
Tego dnia przynosimy do kościoła palemki. 
Jest to symbol odradzającego się życia. 
Liturgia rozpięta jest pomiędzy radosną 
procesją oraz czytaniem Męki. W ten sposób 
Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego 
Ofiara są ze sobą ściśle związane.  
 Wielki Czwartek - rano odbywa się Msza 
Krzyżma Świętego, podczas której poświęca 
się oleje chorych , krzyżma świętego oraz 
olej katechumenów. Msza wieczorna 
Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Triduum 
Paschalne. Uobecnia ona wydarzenie 
Ostatniej wieczerzy, podczas której Jezus 
Chrystus w sposób sakramentalny ustanowił 
wydarzenia swojej męki, śmierci i 
zmartwychwstania, ustanowił sakrament 
Eucharystii i Kapłaństwa.  
Wielki Piątek - celebrowana jest Liturgia 
Męki Pańskiej. W tym dniu Kościół nie 
odprawia Mszy Świętej. Wielki Piątek jest w 
całym Kościele dniem pokuty, w którym 
obowiązuje wstrzemięźliwość i post ścisły.  
 

Wielka Sobota /Wigilia Paschalna/- Kościół 
trwa przy grobie Chrystusa. W adoracji 
Najświętszego Sakramentu uwielbiamy 
Chrystusa umęczonego za całą ludzkość i 
złożonego do grobu, aby później w 
sprawowanej liturgii Wigilii Paschalnej dać 
wyraz swej wierze w Jego 
Zmartwychwstanie. Celebracją tą rozpoczyna 
się świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania 
Pańskiego. Liturgia Wigilii Paschalnej 
stanowi najważniejszą celebrację w ciągu 
całego roku liturgicznego, gdyż jej 
sprawowanie upamiętnia świętą noc 
zmartwychwstania Pana. Centralnym 
tematem bogatej w symbole liturgii wigilii 
Paschalnej jest rozważanie misterium 
paschalnego Jezusa ze śmierci do życia, z 
ciemności do światła. W ten sposób Kościół 
świętuje zwycięstwo Chrystusa nad grzechem 
oraz narodziny człowieka do nowego życia. 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest 
uznawana za najważniejsze święto. Jest 
zwieńczeniem Triduum Paschalnego i dniem 
rozpoczynającym okres wielkanocny. Mszał 
polski nazywa ją Niedzielą Wielkanocną 
Zmartwychwstania Pańskiego. Jest ona 
symbolem zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i 
odrodzenia się do nowego życia. Te święte 
dni są dla nas najważniejsze w roku. Na 
upamiętnianych w nich wydarzeniach opiera 
się cała nasza wiara.  Bez nich nie da się 
zrozumieć siebie jako chrześcijanina, nie 
sposób pojąć świętowania niedzieli, 
sprawowania sakramentów, sensu cierpienia, 
ani ostatecznego celu i sensu życia. 
 
 

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! 
 

SPOSOBY OŻYWIANIA RADOŚCI WIELKANOCNEJ. Wielkanoc jest najważniejszym świętem 
roku liturgicznego. Kościół przeznacza na świętowanie zwycięstwa Jezusa nad grzechem i śmiercią 
całe pięćdziesiąt dni. Oto proste pomysły, które mogą pomóc dobrze przeżyć uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego i zachować w sobie „ducha Wielkanocy” aż do uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego. Oczywiście, nie musisz stosować wszystkich! Wybierz te, które najbardziej pasują 
do ciebie i twojej rodziny.  
1. Udekorujcie świątecznie dom i przygotujcie  pisanki. 
2. Uczestniczcie w uroczystościach Triduum Paschalnego. 
3. W niedzielę wielkanocną zadbajcie o biały element waszego stroju, gdyż jest to kolor liturgiczny 
Okresu Wielkanocnego. 
4. Pokropcie dom wodą święconą. 
5. Udekorujcie kwiatami znajdujący się w waszym domu krzyż. 
6. Pomóżcie dzieciom wykonać np. plakat pt. „Jezus zmartwychwstał” i umieśćcie go na widocznym 
miejscu. 
7. Witajcie się tradycyjnym wielkanocnym pozdrowieniem: „Chrystus zmartwychwstał”. „Prawdziwie 
zmartwychwstał”. 
8. Podczas posiłków zapalajcie specjalną świecę, która będzie przypominała światło Chrystusa. 
9. Dodajcie trzykrotne „Alleluja” do modlitwy przed posiłkiem( jest to też dobry czas, aby ją 
wprowadzić, jeśli nie mieliście dotąd takiego zwyczaju). 
10. Codziennie przeczytajcie fragment Ewangelii mówiący o Zmartwychwstaniu: Mt28; Mk16; Łk24; J20 
11. Pomóżcie dzieciom przygotować scenkę o Zmartwychwstaniu Jezusa. Zaproście na występ rodzinę 
lub przyjaciół.  
12. Zróbcie wspólnie jakiś dobry uczynek. 
13. Posłuchajcie Mesjasza Haendla lub innej muzyki wielkanocnej.  
14. Jeśli twoja rodzina lubi śpiewać i grać, zaproście przyjaciół na wspólne wielkanocne muzykowanie 
15. Dowiedzcie się jak obchodzona jest Wielkanoc w innych krajach.  
16. Porozmawiajcie na temat chrztu, opowiedzcie o chrzcie waszych dzieci. 
17. Pomódlcie się wspólnie rano lub wieczorem liturgią godzin(www. brewiarz. katolik.pl). 
18. Przeczytajcie o wędrówce uczniów do Emaus(Łk24,13-35) i pójdźcie na rodzinny spacer. 
19. Wybierzcie się na rodzinną pielgrzymkę do jakiegoś sanktuarium. 
20. Pomódlcie się o pokój i sprawiedliwość w Ziemi Świętej.   
21. Porozmawiajcie o tym, co to znaczy być świadkiem Chrystusa(Łk24,48) i o tym, że świadectwo 
każdego jest ważne. 
22. Przeczytajcie Ewangelię o cudownym połowie ryb(J21,1-14)i wybierzcie się na ryby. 
23. Podziękujcie Bogu za Jego dobroć odmawiając wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego w 
Niedzielę Miłosierdzia cdn. 
UŚMIECHNIJ SIĘ   Pewna młoda dama prowokuje starego proboszcza stwierdzając, że skoro 
kobiety znalazły się jako pierwsze u grobu Chrystusa, to dowodzi to ich szczególnego powołania. 
Duchowny odpowiada: „ Zgadzam się z Panią. Zamiarem Pana Boga było, żeby ta wiadomość jak 
najszybciej rozeszła się między ludźmi!”.
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. Borys Buczkowski, 2. 
Maciej Wyźlic, 3. Hanna Roguszczak, 4. Piotr 
Józefowicz, 5. Julia Dolewska. 
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. Jerzy Wójcik, 2. 
Jadwiga Łukaszewicz, 3. Zygmunt Pańczak 
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