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MAJESTAT TWÓJ 

WIELKI 

                             

Kolejny raz w naszym życiu 

stajemy wobec Tajemnicy 

Narodzenia Pana Jezusa. Nie 

chcemy zatrzymywać się na 

poziomie sentymentalności, 

ani tym bardziej na poziomie 

błyskotek. Nasze Odkupienie 

przychodzi w kruchości 

Dziecięcia. Przymnóż nam 

wiary i daj, abyśmy przyjęli 

Twoje dary. Rozważając 

kruchość i moc jednocześnie, 

przychodzącego Dziecięcia -

Boga, rozważając Jego 

majestat wielki, święty, 

najwyższy, absolutny, 

dostojeństwa pełen, 

wywyższony, godny 

uwielbienia jako Boga i 

Człowieka jednocześnie 

poniżony i sponiewierany 

przez człowieka, godny 

wszelkiego przeproszenia i 

wynagrodzenia, 

zadośćuczynienia, prośmy 

Pana, byśmy nabrali Ducha i 

podnieśli głowy, bo bliskie 

jest nasze Odkupienie.   

 

 

 

 

 

 

 

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał 

światłość wielką; nad mieszkańcami kraju 

mroków światło zabłysło” 

(Iz 9,1) 

 

Światłość ze Światłości, która istnieje odwiecznie 
w majestacie Trójcy Świętej, uniża się i wkracza w 

mroki historii ludzkiego życia jaśniejąc w betlejemskim 

żłóbku. Kontynuując zaś swą ziemską wędrówkę, idzie 
dalej, by po drodze wstąpić na Golgotę i zajaśnieć 

blaskiem zmartwychwstania. Całe to dzieło Światłości 

dokonało się dla mnie – zaciemnionego i tkwiącego w 
mrokach osobistej historii.  

Aby nie ominęła mnie szansa na przyjęcie Światła, 

które nie boi się żadnej ciemności i przezwycięża każdy 
mrok, potrzebuję, aby mój wzrok nie pozostawał 

jedynie na światełkach choinkowych lampek, ale sięgał 

głęboko do źródła nieskończonego i nieprzemijającego 
blasku, pokornie objawionego w ciszy betlejemskiej 

groty. 

Siostry i Bracia! Życzymy, aby Uroczystość 
Narodzenia Pańskiego skłoniła każdego z nas do 

ponownego przyjęcia nowonarodzonego Chrystusa – 

Wcielonego Syna Bożego, który pragnie rozpromienić 
wszelkie ciemności naszego życia. Błogosławionych 

Świąt! 
 

Wasi duszpasterze 
 
 

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA STYCZEŃ 
 

Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc 

braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim 

wrażliwych młodych ludzi.   
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ADRES: 
ul. Kupnera 22 

14-260 Lubawa 

Tel. (0-89) 645 39 60 

 

ODPUSTY: 
1. Narodzenie św. 

  Jana Chrzciciela 

  24 czerwca 

2. Michała Archanioła 

  29 września 

 

MSZE ŚWIĘTE: 
dni powszednie 

7.00, 17.00 

Niedziele i święta 

8.00, 10.30, 12.00, 17.00 

święta „zniesione” 

7.00, 9.00, 17.00 

-.     

 ADORACJA  

 NAJŚWIĘTSZEGO 

 SAKRAMENTU: 
pon.- pt.; 7.30 - 16.30  

w kaplicy Św. Franciszka 

 

SAKRAMENT 

POJEDNANIA: 
 I piątek; 15.00-17.00 

 piątki; 16.00-17.00 

 i przed Mszą św. 

 

NABOŻEŃSTWA: 

 
- NOWENNA DO MB 

 NIEUSTAJĄCEJ          

 POMOCY 

 środa; godz. 17.00 

 

- DO MIŁOSIERDZIA 

 BOŻEGO 

 pon.- pt.; godz.15.00 

 

- DO NIEPOKALANEGO 

SERCA NMP  

I sobota m-ca; godz. 6.30  

 

- DO ŚW. FRANCISZKA        

Z ASYŻU  

II sobota  m-ca; godz. 6.20 

   

- KU CZCI ŚW. JP II  

Z UCZCZENIEM 

RELIKWII 
16 dzień m-ca; godz.17.00 

 

- KU CZCI  ŚW. o. PIO 

23 dzień m-ca; godz. 17.00 

 

- GODZINA ŚWIĘTA  
I Czwartek m-ca; godz. 

21.00 

 

MSZA ŚW. Z 

MODLTWĄ  

O UZDROWIENIE 
ostatni piątek m-ca; 

godz.17.00 

 

KANCELARIA 

PARAFIALNA  
15.30 - 16.30 

poniedziałek, środa, piątek 

 Tel. (0-89) 645 39 60 

 

Redakcja gazetki zaprasza 

chętnych do współpracy. 

Kontakt z księdzem 

Proboszczem. 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ 

 

                                                                                                                        

Kochanym Babciom i Dziadkom składamy najlepsze życzenia pokoju i radości 
Bożej oraz wiele miłości ze strony najbliższych! 

 
 Dzień Babci – 21 styczeń        Dzień Dziadka – 22 styczeń 

     Fot. pl.depositphotos.com   

RUCHY I STOWARZYSZENIA: 
 
1.SŁUŻBA LITURGICZNA 
 
2. SCHOLA PARAFIALNA 
 
3. ODNOWA W DUCHU 
ŚWIĘTYM 
       -  wtorek godz. 18.00 
 
4. GRUPA MŁODZIEŻOWA 
„PRZYJACIELE JEZUSA”  
       -  piątek godz. 18.00 
 
5. WSPÓLNOTA ŻYWEGO 
RÓŻAŃCA 
Lubawa, Tuszewo  
i Fijewo - pierwszy wtorek  
m-ca po Mszy Św. o godz. 
17.00;        
Mortęgi - ostatni czwartek  
m-ca po Mszy Św.  
o godz. 18.00 
 
6. RODZINY NAZARETAŃSKIE 
- środa po Mszy Św.   
o godz. 17.00 
 
7. FRAŃCISZKAŃSKI               
ZAKON  ŚWIECKICH 
-druga sobota m-ca     

  

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE 

PARAFIALNEJ 
 

 

 

 

  CHRZTY   

 
Odbywają się w ostatnią 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. Franciszek Biedrzycki – 3 XII 

2. Paweł Hoffman – 8 XII 

3. Marcel Jabłoński – 10 XII 
4. Janina Cyrankowska – 11 XII 

 
 

 

 
 
 

 

 

Głos Św. Jana Chrzciciela – Pismo parafialne redaguje zespól pod kierownictwem ks. Proboszcza  

(tel. 507 143 682). 

Parafia Św. Jana Chrzciciela i Św. Michała Archanioła  14 -260  Lubawa  ul. Kupnera 22 

konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Lubawie  55 8832 0001 1001 0000 2987 0001 
 



LITURGIA SŁOWA 
 

24 XII - sobota, Wigilia Narodzenia 

Pańskiego  2 Sm,7.1 5.8b12.14a.16; Ps 

89; Łk 1,67-79 

25 XII - niedziela, Narodzenie 

Pańskie, uroczystość  Pasterka:  Iz 9,1-

3.5-6; Ps 96; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14; 

Msza Św. o świcie Iz 62,11-12; Ps 97; 

Tt 3,4-7; Łk 2,15-20; Msza Św. w dzień 

Iz 52,7-10; Ps 98; Hbr 1,1-6; J 1,1-18  

26 XII - poniedziałek, Św. Szczepana 

pierwszego męczennika, święto Dz 

6,8-10;7,54-60; Ps 31; Mt 10,17-22 

27 XII - poniedziałek, Św. Jana, 

Apostoła i Ewangelisty, święto  1J 1,1-

4; Ps 97; J 20,2-8 

30 I - piątek, Świętej Rodziny, Jezusa, 

Maryi, Józefa, święto, Syr 3,2-6.12-14; 

Ps 128; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23  

01 I - niedziela, Świętej Bożej 

Rodzicielki, Maryi, uroczystość. 

Nowy Rok 2023 - Dzień Pokoju. 

Światowy Dzień Modlitw o Pokój Lb 

6,22-27; Ps 67,2-3,5-8; Ga 4,4-7; Łk 

2,16-21 

03 I - wtorek, Najświętszego Imienia 

Jezus 1J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34 

06 I - piątek, Objawienie Pańskie, 

uroczystość Iz 60,1-6; Ps 72; Ef 3,2-

3a.5-6; Mt 2,1-12 

08 I - Niedziela Chrztu Pańskiego, 

święto,  kończy się okres Bożego 

Narodzenia Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Iz 

10,34-38; Mt 3,13-17 

15 I - II Niedziela Zwykła Iz 49,3.5-6; 

Ps 40; 1Kor 1,1-3; J 1,29-34 

21 I - sobota, Dzień Babci Hbr 9,1-

3.11-14; Ps 47; Mt 3,20-21 

22 I - III Niedziela Zwykła, Niedziela 

Słowa Bożego, Dzień Dziadka Iz 

8,23b-9,3; Ps 27; 1Kor 1,10-13.17; Mt 

4,12-23 

25 I - środa, nawrócenie Św. Pawła 

Apostoła, święto Dz 22,3-16 (Dz 9,1-

22); Ps 117; Mk 16,15-18 

29 I - IV Niedziela Zwykła, So 

2,3;3,12-13; Ps 146; 1Kor 1,26-31; Mt 

5,1-12a 

02 II - czwartek, Ofiarowanie 

Pańskie, święto, Światowy Dzień 

Życia Konsekrowanego Ml 3,1-4 (Hbr 

2,14-18); Ps 24; Łk 2,22-40 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

25 XII – J 1,1-18 Słowo Boga podtrzymuje 

cały świat. Bóg dziś mówi o sobie, że jest 

Słowem. Jesteśmy zrodzeni ze Słowa. Wszystko 

zaistniało dzięki Niemu. Bez Niego zaś nic nie 

zaistniało. Czy w naszych słowach ludzie, 

których kochamy odnajdują choćby echo 

Słowa, które było na początku, przez które 

wszystko się stało i które dziś podtrzymuje 

cały świat i każdego z nas. Nie da się 

wyrazić miłości lepiej, niż to uczynił Bóg 

przez Jezusa. Warto zaufać Stwórcy, który 

stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas, 

aby stworzyć nas do nowego i pełnego 

życia.  

 

01 I – Łk 2,16-21 Cud przemiany. Jezus 
jest potomkiem króla Dawida. Został on 

[Dawid – przyp. red.] powołany od owiec, 

prosto z pola. Bóg go wybrał mimo, że był 

najmłodszym spośród synów Jessego. Był 

dobrym królem, pasterzem swego ludu, choć 

nie ustrzegł się upadku. Nawrócił się jednak 

i już na zawsze pozostanie wielki. Jezus też 

jest pasterzem, lecz nieporównywalnie 

większym - Bożym Synem, Królem królów. 

Urodził się nie wśród możnych w 

Jerozolimie, lecz w ubogim Betlejem; 
wybrał nie pałac królewski a stajnię. Jego 

pierwszymi gośćmi nie były elity, lecz 

pogardzani pasterze. Co to oznacza dla nas? 

Jezus wie, że nasze serca częściej 

przypominają stajnię, niż czysty pałac. Jego 

przyjście na świat możemy odczytać jako 

wyraz nie tylko uniżenia ale miłości. Nie 

zwalnia to nas z obowiązku przygotowania 

się na Jego przyjście. Raczej uświadamia 

nam, że o własnych siłach nigdy nie 

będziemy w stanie stać się świętymi. 

Pasterze z Betlejem pozostali pasterzami, 
lecz w ich sercach dokonał się cud 

przemiany.  

 

 08 I – Mt 3,13-17 Zgódź się na to. Mistrz 

przychodzi do ucznia. Czasem i my 

doświadczamy takiej sytuacji. Pokornie 

prosić potrafią tylko ludzie wielcy. Jezus jest 

tego najdoskonalszym wzorem. Mistrz dziś 

prosi aż dwukrotnie ucznia. Zgódź się… 

Przecież Jezus mógł Janowi stanowczo 

nakazać: Zrób to…Jednak pokora styka się 
w Nim z niezwykłą delikatnością. Jan czuł 

się niegodny, choć był wzorem ascetycznego 

stylu życia. Czy czujemy się przed Jezusem 

wolni, aby uczynić to, o co nas prosi Jezus?  

 

15 I – J 1 29-34 Zasłuchani.  Dlaczego Jan 

rozpoznał w Jezusie Syna Bożego? […]. 

Może dlatego, że ujrzał Ducha, który 

zstępował z nieba, jakby gołębica. Czy 

potrzebny był wyraźniejszy znak? Czy 

któreś ze starotestamentalnych proroctw 

wspominało o gołębicy? Jan rozpoznał w 
Jezusie Mesjasza, ponieważ potrafił słuchać 

Boga. […] Lekcja Janowego zasłuchania w 

słowo Boże uczy nas dzisiaj właściwego 

nastawienia do powołania chrześcijańskiego. 

Również nasze powołanie, kimkolwiek 

jesteśmy we wspólnocie Kościoła, realizuje 

się we wskazywaniu tym, co robimy, na 

Jezusa. Cokolwiek robimy, mamy to robić 

na chwałę Bożą. Dzięki temu każdy z nas 

może czerpać wzór z Jana. Jakiego głosu 

słuchamy każdego dnia i skąd on pochodzi?  

 

22 I – Mt 4,12-23 Przyjaciele 

Jezusa. Słowa Proroków wypełniły 

się w osobie Jezusa Chrystusa. A czy 

zastanawialiśmy się, kiedykolwiek 

nad tym, że proroctwo może wypełnić 

się także w naszym życiu, jak 

wypełniło się w życiu Piotra, 

Andrzeja, Jakuba, Jana? Rybacy znad 

Jeziora Galilejskiego, grzesznicy, 

pogrążeni w ciemności – rozpaczliwie 

potrzebujący nawrócenia, właśnie 

takich ludzi wybiera Jezus, Światło, 
nieznające zachodu. Z Galilei pogan 

wybiera filary swojego kościoła. 

Każdy jest zaproszony by kroczyć 

drogą do królestwa niebieskiego, a 

jest nią droga nawrócenia.  

 

29 I – Mt 5,1-12a Szczęście i pycha. 

Uczniowie czuli, że są 

szczęściarzami. Byli blisko Jezusa. 

Wszyscy widzieli, że są dla Niego 

ważni. Cieszyli się wyjątkową 
pozycją. Zapewne byli z tego powodu 

bardzo dumni. Ciekawe, że Jezus o 

szczęściu zaczyna mówić wtedy, gdy 

przybliżyli się do Niego właśnie ci 

wybrani. Czy przypadkiem nie 

zrzedły im miny, gdy usłyszeli: 

Cieszcie się, gdy jesteście cierpiący i 

udręczeni, łagodni i sprawiedliwi, 

miłosierni, czyści, pełni pokoju, 

prześladowani znieważani, 

oczerniani. Czy o takim szczęściu 

marzyli Apostołowie? A my? Jakiego 
szczęścia pragniemy? […]  

 

/komentarz - o. M. Legan OSPPE/ 

 

KATECHEZA  

ŚW. JANA PAWŁA II 
 

BEZŻENNOŚĆ DLA KRÓLESTWA 

NIEBIESKIEGO 

WPROWADZENIE DO TEMATU 

 

Rozpoczynamy rozważania na temat 

„bezżenności dla królestwa 
niebieskiego”. Sprawa powołania do 

wyłącznego oddania siebie Bogu w 

dziewictwie i celibacie wrasta swoimi 

korzeniami głęboko w cały 

ewangeliczny grunt teologii ciała. 

Ażeby ukazać jej właściwe wymiary, 

trzeba mieć w pamięci owe słowa, w 

których Chrystus odwołuje się do 

„początku”, a równocześnie te, w 

których odwołał się do 

zmartwychwstania ciał. Stwierdzenie: 

„gdy powstaną z martwych, nie będą 
się ani żenić, ani za mąż 

wychodzić”(Mk 12,25) – wskazuje, 

że tam jest jakby ojczyzna 

bezżenności, w której człowiek, 

mężczyzna i kobieta, znajduje 

równocześnie pełnię osobowego 

oddania i pełnie intersubiektywnej 

komunii osób dzięki uwielbieniu całej 

swojej duchowo-cielesnej istoty w 

wiecznym zjednoczeniu z Bogiem. 

Kiedy wezwanie do bezżenności dla 

królestwa niebieskiego znajduje echo w 

duszy ludzkiej w warunkach 

doczesności – a więc w warunkach, w 

których ludzie zwyczajnie żenią się i za 

mąż wychodzą, wówczas trudno w tym 

nie dostrzec szczególnej wrażliwości 

ducha ludzkiego, która już w warunkach 

doczesności uprzedza to, co ma się stać 

udziałem człowieka w przyszłym 

zmartwychwstaniu. O tej sprawie 

jednakże, o tym szczególnym 
powołaniu nie mówi Chrystus w 

bezpośrednim kontekście swej rozmowy 

z saduceuszami, to znaczy wówczas, 

gdy odwołał się do zmartwychwstania 

ciał. Powiedział o tym natomiast jeszcze 

w kontekście rozmowy z faryzeuszami 

na temat małżeństwa i podstaw jego 

nierozerwalności, niejako na 

przedłużeniu tej rozmowy. Ostatnie jej 

słowa odnoszą się do tzw. listu 

rozwodowego, na który zezwalał 
Mojżesz w pewnych wypadkach. 

Chrystus mówi: „Przez wzgląd na 

zatwardziałość serc waszych pozwolił 

wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz 

od początku tak nie było. A powiadam 

wam: kto oddala swoją żonę - chyba w 

wypadku nierządu - a bierze inną, 

popełnia cudzołóstwo, i kto oddaloną 

bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo” 

(Mt 19,8-9). Wówczas to uczniowie, 

którzy – jak można wnioskować z 

kontekstu – przysłuchiwali się tamtej 
rozmowie, a zwłaszcza ostatnim 

słowom wypowiedzianym przez 

Chrystusa mówią do niego tak: „Jeśli 

tak ma się sprawa człowieka z żoną, to 

nie warto się żenić” (Mt19,10).Na to 

Chrystus daje im następującą 

odpowiedź: „Nie wszyscy to pojmują, 

lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są 

niezdatni do małżeństwa, którzy z łona 

matki takimi się narodzili i są niezdolni 

do małżeństwa, których ludzie takimi 
uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla 

królestwa niebieskiego sami zostali 

bezżennymi. Kto może pojąć, niech 

pojmuje!” (Mt19,11-12). Można sobie 

w związku z tą rozmową – w ujęciu św. 

Mateusza – stawiać pytanie o to, z jaką 

myślą uczniowie wysłuchawszy 

odpowiedzi Chrystusa danej 

faryzeuszom na temat małżeństwa i jego 

nierozerwalności, wyprowadzają swoją 

uwagę: „Jeśli tak ma się sprawa 

człowieka z żoną, to nie warto się 
żenić”. W każdym razie Chrystus uznał 

to za chwilę stosowną, ażeby 

powiedzieć im o dobrowolnej 

bezżenności dla królestwa niebieskiego. 

Mówiąc to Jezus nie ustosunkowuje się 

wprost do wypowiedzi uczniów, nie 

pozostaje w linii ich myślenia. Nie 

odpowiada więc „warto się żenić”, ani 

„nie warto się żenić”. Sprawa 

bezżenności dla królestwa niebieskiego 

nie zostaje postawiona w kontraście do 
małżeństwa, nie opiera się na żadnym 

sądzie negatywnym o jego ważności. 

Przed chwilą zresztą odwołując się w 

sprawie nierozerwalności małżeństwa do 

„początku”- a więc do tajemnicy stworzenia 

- Chrystus wskazał na pierwsze i 

podstawowe źródło jego wartości. Aby więc 

teraz odpowiedzieć na pytanie uczniów a 

raczej wyjaśnić problem przez nich 

postawiony – Chrystus sięga do innej 

zasady. Nie dlatego, że „nie warto się 

żenić”- czyli nie ze względu na negatywną 

wartość małżeństwa, pozostają bezżenni ci, 

którzy takiego dokonują wyboru w życiu 
dla królestwa niebieskiego – ale ze względu 

na szczególną wartość, która łączy się z tym 

wyborem, wartość, którą trzeba osobiście 

odkryć i przyjąć jako swoje powołanie. Stąd 

też Chrystus mówi: „Kto może pojąć, niech 

pojmuje”. Poprzednio zaś powiedział: „Nie 

wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to 

jest dane”. Jak widać, Chrystus w swojej 

odpowiedzi na problem postawiony przez 

uczniów bardzo wyraźnie precyzuje regułę 

rozumienia swoich słów. W nauce Kościoła 
utrzymuje się przekonanie, że słowa te nie 

zawierają przykazania, które obowiązuje 

wszystkich, ale radę, która odnosi się do 

niektórych (którzy mogą pojąć, „którym to 

jest dane”). Niniejsze słowa wskazują 

wyraźnie na moment osobistego wyboru, a 

równocześnie na moment szczególnej łaski, 

czyli daru, jaki otrzymuje człowiek, ażeby 

dokonać takiego właśnie wyboru. Można 

powiedzieć, iż wybór bezżenności dla 

królestwa niebieskiego jest jakimś 

charyzmatycznym wyjściem naprzeciw 
temu eschatologicznemu stanowi ludzi, w 

którym „nie będą ani się żenić, ani za mąż 

wychodzić”- równocześnie jednak 

pomiędzy owym stanem człowieka w 

zmartwychwstaniu ciał a dobrowolnym 

wyborem bezżenności dla królestwa 

niebieskiego w życiu doczesnym oraz w 

historycznym stanie człowieka upadłego i 

odkupionego zarazem zachodzi zasadnicza 

różnica. Owa eschatologiczna bezżenność 

będzie stanem, czyli właściwym i 
podstawowym sposobem bytowania ludzi, 

mężczyzn i kobiet, w ich ciałach 

uwielbionych. Bezżenność dla królestwa 

niebieskiego jako owoc charyzmatycznego 

wyboru jest wyjątkiem na gruncie innego 

stanu - tego mianowicie, który stał się 

udziałem człowieka w ciągu całej jego 

historii. Jest bardzo znamienne, że Chrystus 

swojej wypowiedzi na temat bezżenności 

dla królestwa niebieskiego nie wiąże 

bezpośrednio z zapowiedzią świata 

przyszłego. W którym „nie będą się żenić 
ani za mąż wychodzić”. Wypowiedź ta 

znajduje się, jak już wspomniałem na 

przedłużeniu rozmowy z faryzeuszami, w 

której Jezus odwołał się do „początku”, 

wskazując na ustanowienie małżeństwa 

przez Stwórcę i przypominając 

nierozerwalny charakter, jaki w zamierzeniu 

Bożym odpowiada małżeńskiej jedności 

mężczyzny i kobiety. Rada, a także 

charyzmatyczny wybór bezżenności 

związane są w słowach Chrystusa z 
najpełniejszym uznaniem tego 

historycznego początku bytowania 

człowieka co do duszy i do ciała. Na 

podstawie bezpośredniego kontekstu słów o 

bezżenności dla królestwa niebieskiego w 

doczesnym życiu człowieka w powołaniu 

do takiej bezżenności trzeba widzieć 

pewnego rodzaju wyjątek od tego co jest 

powszechną regułą tego życia. Chrystus to 

przede wszystkim akcentuje, że ten wyjątek 

zawiera w sobie antycypację owej 

eschatologicznej bezżenności w warunkach 

świata przyszłego (to znaczy w królestwie 

niebieskim). O tym tutaj wprost nie mówi. 
Chodzi bowiem nie o bezżenność w 

królestwie niebieskim, ale o bezżenność dla 

królestwa niebieskiego. Idea dziewictwa 

czy też celibatu jako antycypacji i znaku 

eschatologicznego pochodzi ze skojarzenia 

słów tutaj wypowiedzianych ze słowami, 

które Jezus wypowie przy innej 

sposobności - w rozmowie z saduceuszami, 

głosząc przyszłe zmartwychwstanie ciał.  

 

MÓWIĄ WIELCY  
 

Przyjęcie Eucharystii jest wejściem w 

głęboką komunię  z Jezusem. „Trwajcie we 

Mnie, a Ja będę trwał w was” (J 15,4). Ta 

relacja wewnętrznego trwania w sobie 

nawzajem pozwala nam antycypować niebo 

na ziemi . Jesteśmy wezwani do budowania 
przyszłości na miłości Boga  

i bliźniego, do budowania cywilizacji 

miłości.  

 

/Św. Jan Paweł II/ 

 

MODLITWA O POWOŁANIA  

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we 

wszystkich wspólnotach parafialnych 

powołania do kapłaństwa, do diakonatu, do 
zakonów męskich i żeńskich, do 

świeckiego życia konsekrowanego i 

misyjnego, wedle potrzeb całego świata, 

który Ty miłujesz i pragniesz zbawić. 

Tobie zawierzamy w szczególności naszą 

wspólnotę, stwórz w nas taki duchowy 

klimat, jaki panował wśród pierwszych 

chrześcijan; abyśmy stali się wieczernikiem 

modlitwy i pełnego miłości przyjęcia 

Ducha Świętego oraz Jego darów. Wpieraj 

naszych pasterzy i wszystkie osoby 

konsekrowane. Kieruj krokami tych, którzy 
wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje 

wezwanie i przygotowują się do przyjęcia 

święceń albo do ślubów opartych na radach 

ewangelicznych. Wejrzyj z miłością na tylu 

pełnych gotowości młodych ludzi i wezwij 

ich, by poszli za Tobą. Pomóż im 

zrozumieć, że tylko w Tobie mogą w pełni 

realizować samych siebie. Zawierzając te 

wielkie sprawy Twojego Serca możnemu 

wstawiennictwu Maryi, która jest naszą 

Matką i wzorem wszystkich powołań, 
prosimy Cię o podtrzymanie naszej wiary, 

w przekonaniu, że Ojciec wysłucha nas, 

gdy modlimy się o to, o co Ty sam kazałeś 

nam prosić. Amen. 

/Św. Jan Paweł II/ 


