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Już 1‐sza rocznica  
beatyfikacji mija, 
pieśń dziękczynna  
na świecie pięknie się rozwija. 
Dziękujemy, za mądrość   
Twoją, Ojcze Święty, 
za naukę jak być pokornym  
i pozostać wiernym. 
Dziękujemy, że dźwigałeś  
swój krzyż aż do końca, 
że teraz występujesz  
przed Bogiem  
jako nasz obrońca. 
Janie Pawle II,  
niebawem już święty, 
buduj cywilizację miłości  
w każdym zakątku 
na całej ziemi /KEMA/. 

95 ROCZNICA OBJAWIEŃ FATIMSKICH 
 
Niezawodnym sposobem by pozostać zjednoczonym z Chrystusem jak 
latorośle wszczepione w winny krzew, jest uciekanie się do wstawiennictwa 
Maryi, którą szczególnie czcimy dnia 13 maja wspominając objawienia w 
Fatimie, gdzie w 1917 roku kilkakrotnie ukazała się trojgu dzieciom- 
pastuszkom Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Orędzie jakie im powierzyła 
nawiązujące do orędzia z Lourdes było mocnym wezwaniem do modlitwy i 
do nawrócenia. Było to orędzie prawdziwie prorocze, jeśli wziąć pod 
uwagę, że w XX wieku doszło do niesłychanych zniszczeń 
spowodowanych przez wojny i reżimy totalitarne, jak również wielkich 
prześladowań Kościoła. Ponadto   
13 maja 1981 roku błogosławiony Jan Paweł II poczuł, że został cudownie 
ocalony od śmierci dzięki interwencji „matczynej ręki” jak sam powiedział  
i cały jego pontyfikat zaznaczyło to, co Dziewica zapowiedziała w Fatimie. 
Choć nie brakowało trosk i cierpień, choć nadal istnieją niepokoje o 
przyszłość ludzkości, otuchą napawa to, co „Biała Pani” obiecała 
pastuszkom: „ W końcu moje Niepokalane Serce zwycięży”. Z tą 
świadomością zwróćmy się ufnie do Najświętszej Panny, dziękując Jej za 
nieustanne wstawiennictwo i prosząc Ją, by nadal czuwała nad drogą 
Kościoła i ludzkości, szczególnie nad rodzinami, mamami i dziećmi. 
/Ojciec Święty Benedykt XVI - Z rozważań przed modlitwą Anioł Pański, 
w rocznicę objawień w Fatimie i zamachu na życie Jana Pawła II/. 
 
CZY PAMIĘTAMY O WIELKIEJ NOWENNIE FATIMSKIEJ? - 
NIECH NIEPOKALANE SERCE MARYI ZMIENIA ŚWIAT.  
ROK 2012- Nie żyjemy dla siebie- wynagradzanie za grzechy świata. 
Chociaż Wielka Nowenna rozpoczęła się w 2009 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. 6. Poznawać coraz lepiej Maryję, 
naszą Matkę i miłować ją na co dzień.  
Więcej informacji: Sekretariat Fatimski ,os. Krzeptówki 14, 34-500 
Zakopane, Tel.[18] 20 66 420, www.sekretariatfatimski.pl 

 
 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy: 
Ogólna: Aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy chroniące i umacniające rolę rodziny. 
Misyjna: Aby Maryja, Królowa Świata i Gwiazda Ewangelizacji towarzyszyła wszystkim misjonarzom, 
głoszącym Jej Syna, Jezusa. 
 



 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ  
06 V- V Niedziela Wielkanocna  J15,1-
8. W opisie uprawy winorośli nie ma 
odwołania do relacji społecznych 
związanych z prowadzeniem winnicy, ale 
mowa jest o samej technice uprawy. 
Symboliczna warstwa alegorii odnosi się 
do relacji między Ojcem, Jezusem a 
wspólnotą, którą On skupił wokół siebie. 
W obrazie nie zostały rozwinięte 
wszystkie elementy. Nie wiadomo na 
przykład, co należy rozumieć przez 
oczyszczanie krzewu: prześladowania 
dopuszczone przez Boga celem 
oczyszczenia  wspólnoty, czy też inne 
wydarzenia. Owoc, jaki przynoszą 
uczniowie, oraz sam fakt, że są uczniami- 
to objawienie chwały Bożej. Słowo 
„owoc” pojawiało się już wcześniej w 
odniesieniu do tego, co z ludzkiego życia 
zachowuje wartość wobec próby śmierci. 
13 V- VI Niedziela Wielkanocna  
J15,9-17. Dzisiejszy fragment Ewangelii 
mówi o miłości Jezusa do uczniów. 
Miłość ta polega na dawaniu siebie, co 
symbolizuje odżywianie gałązek przez 
krzew. Z tego obrazu wypływa zasada 
doskonałego modelu miłości, który 
polega na oddaniu życia za tego, kogo się 
kocha. Miłość Jezusa jest więc 
wymagająca. Wymagania te wyrażają się 
w przykazaniach, które mają być 
realizowane poprzez naśladowanie 
Jezusa. 
20 V- Wniebowstąpienie Pańskie 
Mk16,15-20. Całe stworzenie 
uczestniczy w grzechu Adama, dlatego 
też całe potrzebuje odkupienia i 
usłyszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. 
Aby osiągnąć zbawienie, należy wiarą 
odpowiedzieć na głoszone przez 
apostołów orędzie i przyjąć chrzest. Ci, 
którzy odrzucają Ewangelię, sami 
zamykają się na Chrystusa i dokonane 
przez Niego odkupienie. W jednym 
zwięzłym zdaniu jest tu mowa o 
Wniebowstąpieniu i uwielbieniu Jezusa. 
Wyrażenie „zasiadł po prawej stronie 
Boga” ma sens symboliczny i oznacza, że 
Syn Boży na nowo objawia swój boski 
majestat i władzę które miał przed swoim 
zstąpieniem na ziemię. 
27 V- Zesłanie Ducha Świętego J20, 19-
23. Podczas spotkania ze 
Zmartwychwstałym uczniowie mogą 
dotknąć Jezusa, a to oznacza, że wrócił 
On do swojego Ojca. Jezus daje również 
uczniom Ducha, co świadczy o tym, że 
już został otoczony chwałą przez Ojca. 
Wydarzenia te ukazują, że misja Jezusa 
została dopełniona. Dlatego posyła On 
teraz uczniów, tak jak Ojciec posłał Jego. 
Dana im władza odpuszczania i 

nieodpuszczania grzechów nawiązuje do 
władzy Jezusa i jest znakiem, że 
uczniowie mają kontynuować jego misję.  
03 VI- Najświętszej Trójcy Mt28,16-20 
Zmartwychwstały Chrystus otrzymał od 
swego Ojca pełnię władzy, mocą której 
posyła apostołów do świata, aby złączyć 
ze sobą wszystkie narody. Zbawienia nie 
osiąga się bowiem przez prostą 
deklarację, ale przez wejście we 
wspólnotę uczniów, co oznacza osobiste i 
całkowite przylgnięcie do Chrystusa. 
Apostołowie mają przekroczyć granice 
Izraela aby wszystkim ludom i kulturom 
zanieść światło Ewangelii. W ich 
nauczaniu istotne są dwa zasadnicze 
fakty: chrzest i nauczanie. Człowiek 
stanie się uczniem Jezusa przez chrzest, 
ale pozostaje nim, gdy zachowuje Jego 
nauczanie. Jezus będzie udzielał 
apostołom swojej mocy i własnym 
autorytetem potwierdzał ich słowa.  
 
KATECHEZA BŁOGOSŁAWIONEGO 
JANA PAWŁA II CHRZEŚCIJANIN 
UCZNIEM CHRYSTUSA. 1. Spotkanie 
z Chrystusem zmienia radykalnie życie 
osoby, prowadzi ją do metanoi, czyli 
głębokiego nawrócenia umysłu i serca i 
ustanawia wspólnotę życia, która wyraża 
się  w naśladowaniu Go. W Ewangeliach 
naśladowanie przedstawione jest w 
dwóch postawach: pierwsza polega na 
„pokonywaniu drogi” z Chrystusem; 
druga polega na „pójściu za” Nim, jako 
przewodnikiem, Jego śladami i w tym 
samym kierunku. W ten sposób 
zarysowuje się postać ucznia 
konkretyzująca się na różne sposoby. 
Niektórzy naśladują Jezusa w sposób 
ogólnikowy i dość powierzchowny, tak 
jak tłum. Są wśród uczniów grzesznicy, 
wielokrotnie wspomniane są kobiety, 
które swoją konkretną posługą wspierają 
misję Jezusa. Niektórzy powołani są w 
sposób specjalny przez Chrystusa a 
pośród nich szczególne miejsce zajmuje 
dwunastu. Mamy więc przeróżne 
kategorie powołanych: Są ludzie 
zajmujący się rybołówstwem i celnicy; 
uczciwi i grzesznicy; małżonkowie i 
samotni, ubodzy i zamożni, jak Józef z 
Arymatei, mężczyźni i kobiety. Jest 
nawet Szymon z przydomkiem Gorliwy, 
członek rewolucyjnej opozycji anty 
rzymskiej. Są również tacy, którzy 
odrzucają zaproszenie, jak bogaty 
młodzieniec, który po wysłuchaniu 
wymagających słów Chrystusa 
spochmurniał i odszedł zasmucony, „miał 
bowiem wiele posiadłości”.  
 2.  Warunki,  które  trzeba  spełnić  ,  by 
pójść  drogą  Jezusa  nie  są  liczne,  ale 

zasadnicze.  Trzeba  porzucić  przeszłość, 
zerwać  z  nią  w  sposób  jednoznaczny, 
przejść  metanoię  w  najgłębszym 
znaczeniu tego słowa: przemianę umysłu 
i życia. Chrystus proponuje drogę wąską, 
wymagającą ofiary i złożenia całkowitego 
daru  z  siebie;  „Jeśli  kto  chce  pójść  za 
Mną,  niech  się  zaprze  samego  siebie, 
niech  weźmie  krzyż  swój  i  niech  Mnie 
naśladuje!”  /Mk8,34/.Jest  to droga usiana 
cierniami  trudnych  prób  i  prześladowań: 
„Jeżeli Mnie  prześladowali  to  i was  będą 
prześladować”/J15,20/.Jest  to  droga,  na 
której  stajemy  się  misjonarzami  i 
świadkami  słowa  Chrystusowego,  ale 
wymaga ona  aby  apostołowie  „nic  z  sobą 
nie brali na drogę…  ani  chleba,  ani  torby, 
ani  pieniędzy  w  trzosie  /Mk6,8/.3. 
Naśladowanie  nie  jest  więc    wygodną 
podróżą po  równej drodze. Mogą podczas 
niej  wystąpić  chwile  tak  wielkiego 
zniechęcenia, że w pewnej sytuacji „ wielu 
uczniów  Jego  odeszło  i  już  z  Nim  nie 
chodziło”.  Z  Nim,  czyli  z  Jezusem,  który 
został zmuszony do postawienia Dwunastu  
zasadniczego  pytania:  „Czyż  i  wy  chcecie 
odejść?” Innym razem sam Piotr buntujący 
się  przeciwko  wizji  Krzyża,  Został  ostro 
skarcony  słowem,  którego  znaczenie  w 
tekście oryginalnym można by oddać  jako 
zaproszenie, by stanął za Jezusem po tym, 
jak  usiłował  odrzucić  krzyż:  „zejdź  mi  z 
oczu, szatanie(dosłownie stań za mną), bo 
nie myślisz  o  tym,  co  Boże,  ale  o  tym  co 
ludzkie”/Mk8.33/. Piotr będzie wystawiony 
na  niebezpieczeństwo  zdrady,  ostatecznie 
jednak pójdzie on za swym Nauczycielem  i 
Panem  z  najbardziej  wielkoduszną 
miłością.  Tak  więc  nad  brzegiem  Jeziora 
Tyberiadzkiego  Piotr wyzna  swą miłość:  „ 
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz,  że Cię 
kocham”,  a  Jezus  oznajmi  mu  „jaką 
śmiercią uwielbi Boga”, dodając dwa  razy 
„pójdź  za  Mną”.  Naśladowanie  znajduje 
swój  szczególny  wyraz  w  osobie 
umiłowanego ucznia , który głęboko wiąże 
się  z  Chrystusem,  otrzymuje  od  Niego  w 
darze  Matkę  i  rozpoznaje  Go  jako 
zmartwychwstałego.  4.  Ostatecznym 
celem  naśladowania  jest  chwała.  Drogą 
jest upodobnianie  się do Chrystusa,  który 
żył w miłości  i  umarł  z miłości  na  krzyżu. 
Uczeń musi niejako „w Niego wejść  z sobą 
samym,  musi  sobie  przyswoić, 
zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i 
Odkupienia, aby siebie odnaleźć” Chrystus 
musi wejść w  jego „ja”, aby wyzwolić go z 
egoizmu  i  pychy,  jak mówi  św.  Ambroży: 
„niech  wkroczy  do  twej  duszy  Chrystus, 
niech zamieszka w Twych 
 
 



myślach Jezus, by zamknąć wszelką 
przestrzeń dla grzechu w świętym 
przybytku cnoty”.  5. Tak więc krzyż 
znak miłości i całkowitego oddania się 
jest znakiem rozpoznawczym ucznia 
powołanego do upodobnienia się do 
Chrystusa uwielbionego.  Jeden z Ojców 
Kościoła Wschodniego, będący także 
natchnionym poetą , Roman Pieśniarz 
zwraca się takimi słowami do ucznia: 
„Masz krzyż jak łaskę, oprzyj na nim swą 
młodość, wprowadź go do swej 
modlitwy, przyprowadź go do wspólnego 
stołu, wprowadź go do swego łoża i 
wszędzie jako rytuał chwały… powiedz 
swemu oblubieńcowi, który teraz 
przyłączył się do ciebie: padam do 
Twych stóp. W swym wielkim 
miłosierdziu udziel wszechświatu 
pokoju, pomocy swym Kościołom, 
gorliwości pasterzom i zgody owczarni, 
abyśmy wszędzie i zawsze sławili nasze 
zmartwychwstanie”.  
 
MÓWIĄ WIELCY Maryja będzie 
kotwicą, do której przylgniesz w 
godzinie zwątpienia /św. o. Pio 1887-
1968/. 
 
 SŁOWO OJCA ŚW.BENEDYKTA XVI  
Słowo Boże ukazuje rodzinę jako 
pierwszą szkołę mądrości, w której jej 
członkowie ćwiczą się w cnotach 
prowadzących do prawdziwego szczęścia 
i trwałego spełnienia się. Patrząc na 
przykład Maryi, Józefa i Jezusa w jeszcze 
pełniejszy sposób możemy docenić 
świętość rodziny, która w Bożym planie 
opiera się na dozgonnej wierności 
mężczyzny i kobiety, uświęconych przez 
małżeńskie przymierze i otwartych na 
Boży dar nowego życia. Jak bardzo 
ludziom naszych czasów potrzebne jest 
przyswojenie sobie na nowo tej 
podstawowej prawdy, która leży u 
podstaw społeczeństwa, i jak ważne jest 
świadectwo par małżeńskich w 
perspektywie zdrowej formacji sumień i 
budowy cywilizacji miłości!...Powołanie 
rodziny jest bycie Kościołem domowym, 
miejscem wiary, modlitwy i pełnej 
miłości troski o prawdziwe i trwałe dobro 
każdego z jej członków… 
 
KOCHANE 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. 
BIBLIA O MATCE: Pan prawa matki 
nad synami utwierdził. Kto szanuje 
matkę, jakby skarby gromadził. Kto 
posłuszny jest Panu, da wytchnienie 
swej matce. Przekleństwo matki 
wywraca fundamenty. Matka w 
niesławie jest ujmą dla dzieci. Przeklęty 
przez Pana, kto pobudza do gniewu swą 
matkę. 
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 potrzebne do 
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/Imprimatur bp. J Wątroba, 
Częstochowa 2008 L.Dz.807/. 
 
NMP KRÓLOWEJ POLSKI [3maja] 
Nasi ojcowie, którzy zawierzyli los 
swojej Ojczyzny Matce i Królowej, 
nigdy nie zawiedli się. Ufając Jej 
przeszli zwycięsko wszystkie dziejowe 
burze. Królowa nie przestaje być Matką. 
Ona chroni swoje dzieci i pomaga 
pokonać grożące niebezpieczeństwa. 
Czy dzisiaj Maryja jest Królową naszego 
codziennego życia? Zaufajmy Jej, jak to 
czynili nasi ojcowie, a nie zawiedziemy 
się. 
 
UŚMIECHNIJ SIĘ    KTO POD KIM DOŁKI 
KOPIE.  Pewien  jezuita  spowiada  się  u 
dominikanina.  Ten  za  pokutę  zadaje  mu 
różaniec  a  po  każdej  dziesiątce  jeszcze 
litanię do wszystkich  świętych. Dominikanin 
ma  jednak  pecha.  Kiedy  on  z  kolei  idzie  do 
spowiedzi,  trafia właśnie  na  owego  jezuitę. 
Ten rozpoznaje go i na końcu zadaje pokutę: 
„  Proszę  za  pokutę  odmówić  litanię  do 
wszystkich świętych, a po każdym wezwaniu, 
różaniec”. 

 
W naszej Parafii przyjęcie dzieci do 
pierwszej Komunii świętej odbędzie się 
dnia 03 czerwca. 
 
 

Liturgia Słowa 

03 V‐ czw.‐ NMP Królowej Polski, 
uroczystość 
Ap11,19a12,1.36a.10ab;Jdt13;Kol1
,12‐16;J19,25‐27 
06 V‐V Niedziela Wielkanocna 
Dz9,26‐31;Ps22;1J318‐24;J15,1‐8 
Jezus rzekł: „Kto trwa we Mnie, a 
Ja w nim, ten przynosi obfity 
owoc”. 
07V‐ poniedziałek‐ NMP, Matki 
Łaski Bożej Dz14,5‐
18;Ps115;J14,26;J14,21‐26 
12V‐ sobota MB ŁaskawejDz16,1‐
10;Ps100;J15,18‐21 
13V‐ VI Niedziela Wielkanocna‐ 
NMP Fatimskiej Dz10,25‐26.34‐
35:Ps98;1J4,7‐10;J15,9‐17 Jezus 
rzekł: „To wam nakazuję, abyście 
się wzajemnie miłowali”.  
20V‐ VII Niedziela Wielkanocna, 
Wniebowstąpienie Pańskie, 
uroczystość Dz1,1‐11;Ps47;Ef1,17‐
23;Mk16,15‐20 Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu. 
24V‐ czwartek, NMP, 
Wspomożycielki Wiernych, 
wspomnienie Dz22,30;23,6‐
11;Ps16;J17,20‐26 
26V‐ sobota, Dzień Matki Dz28,16‐
20.30‐31;Ps11;J21,20‐25. 
27V‐ Niedziela, Zesłanie Ducha 
Świętego, uroczystość, kończy się 
okres wielkanocny. Dz2,1‐
11;Ps104;1Kor12,3b‐7.12‐
13;J20,19‐23 Przyjmijcie Ducha 
Świętego. Tym, którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, 
którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane. 
28V‐ poniedziałek‐ NMP, Matki 
Kościoła, święto Rdz3,9‐
15.20;Ps87;J2,1‐11 
31V‐ czwartek‐ Nawiedzenie NMP, 
święto So3,14‐18;lubRz12,9‐
16b;Iz12;Łk1,39‐56 
03 VI‐ Niedziela, Najświętszej 
Trójcy, uroczystość Pwt4,32‐34.39‐
40; Ps33;Rz8, 14‐17;Mt28,16‐18 
Jezus powiedział: „A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni aż do 
końca świata. 



 

 

 
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! 
 

MODLITWA WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ 
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą! Błogosławiona jesteś Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, 
która przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za 
grzechy popełniane przez współczesnych ludzi. Gdy Twe słowa o tryumfie Twego Niepokalanego Serca 
zbliżają się z wolna do swego wypełnienia, my odprawiając Wielką Nowennę przygotowującą nas do 100- 
letniej rocznicy Twych fatimskich objawień, zwracamy się do Ciebie w duchu miłości, pokory i ufności 
bezgranicznej i jednocząc się z całym Kościołem, wołamy do Ciebie „Pod Twoją obronę uciekamy się 
Święta Boża Rodzicielko”. Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Matko naszych rodzin, Matko ludzi i 
całych narodów. Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje. Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie 
zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem, a ciemnością jakie wstrząsają naszym 
współczesnym światem. Prosimy, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost 
do Twego Serca i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy, pełni 
niepokoju o doczesny i wieczny los nas samych i wszystkich naszych sióstr i braci. Mówiłaś ze smutkiem „ 
wiele dusz idzie na potępienie”. Swej duchowej córce Łucji tłumaczyłaś, że „dzisiejszy świat bardziej 
zasługuje na potop, niż czasy Noego”, a w swym fatimskim sekrecie pozostawiłaś nam ostrzeżenie: świat 
zasłużył dziś na wielką karę Bożą. Tylko Bóg ma moc zmieniać bieg naszych dziejów, położyć kres 
rozrastającej się wokół nas cywilizacji śmierci, obudzić w ludziach pragnienie budowania nowego, 
lepszego świata. Jako uczniowie Chrystusa, wezwani do Jego służby pod Jego sztandarem, stojąc dzisiaj 
przed Tobą pragniemy wraz z całym Kościołem wobec Twego Niepokalanego Serca zjednoczyć się z 
poświęceniem, w którym Syn Twój z miłości ku nam oddał się Ojcu: „ Za nich- powiedział- Ja poświęcam 
się w ofierze samego siebie aby i oni byli uświęceni w prawdzie”. Pragniemy zjednoczyć się z naszym 
Odkupicielem w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i 
zadośćuczynić. Oddajemy się dziś Tobie bez zastrzeżeń, by każdy z nas był „Cały Twój” aż na wieki, by 
nic nie odłączyło nas od Jezusa, Zbawiciela świata. Niech nasze poświęcenie zjednoczone z poświęceniem 
Twego Syna, ma moc przemieniać otaczający nas świat. Niech ogarnie wszystkich ludzi i przewyższa 
wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie już 
rozniecił w naszych czasach. Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która 
zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy: „Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 
wybawiać!”. Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic: pomóż 
nam, przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi- zła, które w 
swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku 
przyszłości! Od głodu i wojny wybaw nas! Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od 
wszelkiej wojny wybaw nas! Od grzechów przeciw Duchowi Św., wybaw nas! Przyjmij nasza Matko to 
wołanie, nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Przepojone cierpieniem całych społeczeństw! Pomóż 
nam mocą Ducha Św. Przezwyciężać wszelki grzech w każdej jego postaci: w nas i wokół nas. Niech nasze 
dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby rychlej 
nadeszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa, i zakwitła świętością 
życia nas, naszych rodzin i całych narodów. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona 
potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech 
w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla Wszystkich światło nadziei! Niech Serce Twe Niepokalane 
świat zmieni. Amen.  
Przyjmij o Matko Boga i Matko moja tę Wielką Fatimską Nowennę, jaką odprawiam ku Twej czci i chwale, 
Trójcy  Świętej, niegasnącej  światłości. Tego Boskiego blasku potrzebują moje  stopy, gdy  idę przez  świat 
pełen niepokoju, często zagubiony. Dziewico z Fatimy, towarzysz mi w drodze! Prowadź do Twego Syna! 
Zaprowadź do portu zbawienia. Módl się za mną grzesznym teraz i w godzinę mojej śmierci. Amen

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 

 
Adres Redakcji: PARAFIA SS. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA 14-260 Lubawa ul. Kupnera 22 

Redaguje zespół pod opieką ks. Tadeusza Brezy – proboszcza.  Archiwalne numery gazetki dostępne na życzenie. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk w całości lub częściach tylko za zgodą Redakcji. 


