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POST JAKO PRAKTYKA 

DUCHOWA 

Ten, który pości, powinien 

być wstrzemięźliwy pod 

każdym względem. Przede 

wszystkim powinien 

powściągać język. Nie samo 

tylko powstrzymywanie się 

od pokarmów nazywa się 

postem, ale podczas postu 

powinieneś wystrzegać się 

mściwości, popędliwości, 

gniewu, zazdrości, kłótni, 

walki, kłamstwa, zawiści, 

obmowy (….). 

Korzystniejsze jest dla ciebie 

jedzenie mięsa i picie wina 

od podgryzania ludzi 

językiem (…). Ten, kto 

pości, powinien przede 

wszystkim powstrzymywać 

język od paplania, 

podstępów, potwarzy, 

wyśmiewania i kpin. Inaczej 

lepiej, żeby nie pościł, bo 

drwi z samego siebie.  

 
/Pseudo Euzebiusz z Aleksandrii 

w: Leon Nieścior, „Post jako 

praktyka duchowa”/ 
 

 

 

Zapraszamy na rekolekcje! 
 

W dniach 12-15 marca w naszej parafii odbędą się rekolekcje wielkopostne 

wraz z odnowieniem Misji Świętych. Poprowadzi je dla nas ojciec Piotr 

Paradowski OFM Conv. Msze Święte wraz z nauką rekolekcyjną będą sprawowane 

w pierwszym dniu (niedziela, 12 marca) według stałego porządku niedzielnego; w 

kolejne zaś dni (od poniedziałku do środy) w Lubawie o godz. 6.45, 17.00, 19.00, 

w Mortęgach o godz. 18.00. W czasie rekolekcji ojciec Piotr będzie głosił słowo 

Boże również w Szkole Podstawowej w Lubawie. 

Czas rekolekcji ma bardzo ważne znaczenie dla życia duchowego człowieka. 

Nazwa „rekolekcje” wywodzi się z łacińskiego słowa „recolligere” („zbierać 

powtórnie”, „zbierać na nowo”). Już sama przytoczono tutaj etymologia 

(pochodzenie wyrazu) podprowadza nas do odpowiedniego rozumienia sensu 

rekolekcji. Chodzi tutaj bowiem o pewnego rodzaju „ponowne zebranie” istotnych 

elementów w rzeczywistości duchowej wierzącego. Wydaje się, że można tu 

wskazać na podwójny wymiar przestrzeni, w której dokonuje się owo „zbieranie na 

nowo”.  

Z jednej strony jest to zakres treści wiary, „Dobrej Nowiny”, którą z 

bezgraniczną miłością kieruje do nas Pan Jezus, zapraszając, abyśmy przy pomocy 

Ducha Świętego niejako „na nowo zebrali”, rozważyli to wszystko, co On złożył w 

darze w naszych sercach. Zadanie to ma fundamentalne znaczenie, aby wobec 

hałaśliwych słów otaczającego świata nie zagubić „słów życia wiecznego”. 

Drugi wymiar, w którym wydaje się, że można mówić o rekolekcyjnym 

„zbieraniu na nowo”, jest nierozerwalnie związany z pierwszym i z niego wynika. 

Polega on na wewnętrznym „zebraniu człowieka w całość”, aby wsparty łaską 

powstał do nowego życia, które pochodzi od Chrystusa. Każdy bowiem po 

skażeniu grzechem pierworodnym jest rozbity w swoim duchowym wnętrzu i sam 

nie jest w stanie „się pozbierać”. Owej integracji w procesie całożyciowym na tym 

świecie, a gdy potrzeba to również w czyśćcu, dokonuje w wierzącym Pan Jezus. 

Dzieje się to od momentu chrztu świętego i przez dalsze sakramenty, przez które 

Chrystus odbudowuje w zranionym człowieku wewnętrzną harmonię. Rekolekcje 

zaś sprzyjają głębokiemu otwarciu serca na działanie Zbawiciela, który na tej 

duchowej drodze przygotował dla nas szczególną odnawiającą łaskę.  

Z wdzięcznością więc i ufni w miłosierdzie Boże oczekujemy na święty czas 

rekolekcji. 

 

ks. Marcin Kania 
 

 

 

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY 
 

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków 

wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną 

odpowiedź na swój ból i cierpienie. 
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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 

 

                                                                                                                        

Droga Krzyżowa – Lubawa, piątek, godz. 16.30 
                                  Mortęgi, piątek, godz. 18.00 
 
 
Gorzkie Żale        – Lubawa, niedziela, godz. 16.00 
                                  Mortęgi, niedziela, po Mszy Św. o godz. 9.15 
 
 
ADORACJA Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Franciszka  
                               – poniedziałek – piątek, godz. 7.30 - 16.30    

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 – pierwsza środa  
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 

 

 

1. 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. Nikodem Jaroszewski – 15 I 

2. Hanna Pankowska – 4 II 

 

2. ŚLUBY 

 

1.   Damian Hejda i Kamila Kaczor – 10 II 

 

 

3. POGRZEBY 

 

1.   Jadwiga Anna Kowalkowska – 8 II 

2.   Ryszard Tuszyński – 15 II 

 
 

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne 

spoczywanie. 
 
 
 
 

 

 

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 
 

22 II - Środa Popielcowa  JI 2,12-

18; Ps 51; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-

6.16-18 

26 II - 1 Niedziela Wielkiego Postu 

Rdz 2,7-9.1-7; Ps 51; Rz 5,12-19; Mt 

4,1-11 

05 III - 2 Niedziela Wielkiego 

Postu  Rdz 12,1-4a; Ps 33; 2 

Tm1,8b-10; Mt 17,1-9 

12 III - 3 Niedziela Wielkiego 

Postu Wj 11,3-7; Ps 95; Rz 5,1-2.5-

8; J 4,5-42  

19 III - 4 Niedziela Wielkiego 

Postu 1Sm 16,1b.6-7.10-13b; Ps 23; 

Ef 5,8-14; J 9,1-41 

20 III - poniedziałek, Św. Józefa, 

Oblubieńca NMP, uroczystość 

2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89; Rz 

4,13.16-18.22;Mt1,16.18-21.24 lub 

Łk 2,41-51a 

25 III - piątek, Zwiastowanie 

Pańskie, uroczystość, Dzień 

Świętości Życia Iz 7,10-14,8,10c; Ps 

40; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38 

26 III - 5 Niedziela Wielkiego 

Postu Ez 37,12-14; Ps 130; Rz 8,8-

11; J 11,1-45 

02 IV - Niedziela Palmowa Iz 50,4-

7; Ps 22; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
22 II – Mt 6,1-6.16-18 Środa Popielcowa 

Chrystus pieczętuje nas Sobą. Znak popiołu, 

którym zostaniemy naznaczeni, niesie 

największą ze wszystkich treści: oto Chrystus 

pieczętuje nas Sobą. On, który stał się prochem 

dla naszego zbawienia, który dał się skruszyć za 

nasze grzechy, Ten, który został zdeptany i 

zmiażdżony, On właśnie naznacza nas znakiem 

swojej dobroci – krzyżem. To, co małe czyni 

wielkim; to, co nieważne - najważniejszym; to, 

co brzydkie - pięknym; to, co grzeszne - 

świętym. Dlatego właśnie musiał stać się 

prochem i dlatego właśnie tak bardzo chcemy 

przyjąć na siebie znak prochu. Trzeba pochylić 

głowę nisko i szczerze wyznać: moja wina, 

moja wina, moja bardzo wielka wina, by stać 

się godnym noszenia korony, którą przygotował 

nam Pan w Swoim królestwie. Pokorni będą 

królować - oto cud paschalny, przygotowany 

nam przez Chrystusa, Zbawiciela świata.   

26 II Mt 4,1-11  Jezus jest wyprowadzony 

przez Ducha na pustynię, aby tam doświadczyć 

kuszenia i wskazać mam drogę walki ze złem. 

Jezus nigdy nie wchodzi w dialog ze złym, 

tylko opiera się na słowie Ojca, które jest dla 

Niego tarczą. […]  

05 III Mt 17,1-9 Czas Wielkiego Postu 

zaprasza nas do wewnętrznej przemiany. 

Nasz wysiłek ascetyczny, dobre 

postanowienia, pokuta same w sobie nie 

mają mocy nas przemieniać. Nasze serca 

przemienia obecność Jezusa – przebywanie 

blisko Niego, tak jak Piotr, Jan, Jakub. 

Warto mieć odwagę zatrzymać się w tym 

tygodniu i pozwolić poprowadzić się 

Jezusowi na górę własnego serca, własnej 

duszy. Na górę sanktuarium sumienia, w 

świat ciszy i milczenia, aby usłyszeć, jak 

Jezus modli się w moim sercu, jak rozbłyska 

pięknem chwały Jego oblicze w mojej 

duszy. Bo właśnie odkrycie obecności Boga 

żyjącego we mnie jest źródłem mojej 

przemiany.  

12 III J 4,5-42 Dziś Jezus zmęczony drogą 

siada przy studni mojego życia. Jest 

utrudzony poszukiwaniem mnie w moich 

odejściach. Prosi „Daj Mi się napić” Może i 

ja czuję się zaskoczony, jak Samarytanka, a 

może z innych niż ona powodów, ale i dla 

mnie dużym zaskoczeniem jest to, że Jezus o 

coś mnie prosi, że mnie potrzebuje. Jemu nie 

chodzi tutaj o wodę, ale o spotkanie, dialog, 

rozmowę.   

25 III J 11,1-45 Jezus jest głęboko 

poruszony śmiercią swego przyjaciela 

Łazarza, cierpieniem jego sióstr i 

znajomych. Przyjaźń ludzka jest tak wielkim 

darem, że potrafi wyratować z niejednych 

trudności. A przyjaźń Boga wybawia ze 

śmierci, w której się pogrążamy, przez 

grzech. Jezus ukazuje nam, że trudności i 

cierpienia nie są chciane przez Boga, ale i z 

nich potrafi On wyprowadzić dobro, życie i 

nadzieję.   

02 IV Mt 26,14-27.66 Niedziela Palmowa 

rozpoczyna najważniejszy tydzień dla 

każdego ucznia Chrystusa. Czyż można 

uczynić coś więcej, dać coś więcej? Wobec 

tak wielkiego objawienia miłości Boga 

wszelkie słowa są zbędne.  
 

/komentarz - s. A. M. Pudełko AP/ 

 

KATECHEZA  

ŚW. JANA PAWŁA II 
 

BEZŻENNOŚĆ DLA KRÓLESTWA 

NIEBIESKIEGO A 

NADPRZYRODZONA PŁODNOŚĆ. 

Kontynuujemy nasze rozważania na 

temat bezżenności „dla królestwa 

niebieskiego”. Bezżenność dla królestwa 

niebieskiego pozostaje z pewnością w 

związku z objawieniem bezżenności w 

królestwie niebieskim na zasadzie znaku 

charyzmatycznego. Żywy człowiek, 

mężczyzna lub kobieta, który w sytuacji 

doczesnej, gdzie zwyczajną rzeczą jest 

„żenić się i za mąż wychodzić”(Łk20-

34) wybiera dobrowolną bezżenność, 

czyniąc tak właśnie „dla królestwa 

niebieskiego”, wskazując na to, że w 

tym królestwie, które jest „przyszłym 

światem” zmartwychwstania, „nie będą 

się ani żenić, ani za mąż 

wychodzić” (Mk 12-25), gdyż 

„Bóg będzie wszystkim we 

wszystkich” (1Kor 15-

28).Człowiek taki, mężczyzna lub 

kobieta, wskazuje więc na tę 

eschatologiczną „dziewiczość 

człowieka zmartwychwstałego, w 

której objawi się absolutne i 

wieczne poczucie oblubieńczego 

sensu ciała uwielbionego w 

zjednoczeniu z Bogiem samym 

poprzez widzenie Go „twarzą w 

twarz” – uwielbionego również i 

przez tę więź doskonałej 

intersubiektywności, która połączy 

wszystkich uczestników „świata 

przyszłego”, mężczyzn i kobiety 

w tajemnicy świętych obcowania. 

Ziemska bezżenność „dla 

królestwa niebieskiego” jest z 

pewnością znakiem wskazującym 

ku tej prawdzie i ku tej 

rzeczywistości. Jest znakiem ciała, 

które nie zatrzymuje się przy 

śmierci, dąży do uwielbienia, a 

przez to jest pośród ludzi 

uprzedzającym świadectwem 

przyszłego zmartwychwstania. 

Jednakże ten charyzmatyczny 

znak „świata przyszłego” posiada 

najbardziej autentyczną wymowę i 

dynamikę tajemnicy „odkupienia 

ciała”, tajemnicy, która w ziemską 

historię człowieka została wpisana 

przez Chrystusa i w tej historii 

została przez Niego gruntownie 

osadzona. Tak więc „bezżenność 

dla królestwa niebieskiego” nosi 

na sobie nade  wszystko rys 

podobieństwa do Chrystusa, który 

w dziele odkupienia sam pozostał 

„bezżenny dla królestwa 

niebieskiego”. Co więcej, całe 

życie Chrystusa od samego 

początku było dyskretnym, 

niemniej bardzo wyraźnym 

odejściem od tego, co tak głęboko 

zdecydowało o poczuciu sensu 

ciała w Starym Przymierzu. 

Chrystus – jakby wbrew 

oczekiwaniom całej 

starotestamentalnej tradycji – 

narodził się z Maryi, która w 

chwili zwiastowania mówi o sobie 

„Jakże się to stanie, skoro nie 

znam męża”(Łk 1,34) – a więc 

wyznaje swoje dziewictwo. A 

chociaż rodzi się z Niej, tak jak 

każdy człowiek jako dziecko ze 

swej matki, chociaż temu Jego 

przyjściu na świat towarzyszy 

również mężczyzna, który jest 

oblubieńcem Maryi i wobec prawa 

i ludzi Jej małżonkiem, to przecież 

macierzyństwo Maryi jest dziewicze 

– a temu dziewiczemu 

macierzyństwu Maryi odpowiada 

dziewicza również tajemnica Józefa, 

który idąc za głosem z wysokości 

nie zawahał się „wziąć do siebie 

Maryi (…) albowiem z Ducha 

Świętego jest to, co się w Niej 

poczęło (Mt 1,20). Chociaż więc to 

dziewicze poczęcie i narodzenie na 

świat Jezusa Chrystusa było wobec 

ludzi zakryte, chociaż w oczach 

swoich ziomków w Nazarecie 

uchodził za „syna cieśli” (Mt 13,55), 

to przecież sama rzeczywistość oraz 

istotna prawda Jego poczęcia i 

narodzin odbiega sama w sobie od 

tego, co w tradycji Starego 

Przymierza przesądzało wyłącznie 

za małżeństwem, co bezżenność 

czyniło niezrozumiałą i społecznie 

upośledzoną. Czyż mogła być 

zrozumiała bezżenność dla 

królestwa Bożego, skoro 

oczekiwany od Boga Mesjasz miał 

być potomkiem Dawida – jak 

mniemano miał być synem 

pokolenia królewskiego wedle ciała? 

Dopiero Maryja i Józef, którzy 

doznali tajemnicy Jego poczęcia i 

narodzin stali się pierwszymi 

świadkami innej niż cielesna 

płodności – płodności z Ducha: „z 

Ducha Świętego jest to, co się w 

Niej poczęło” (Mt 1,20). Historia 

narodzenia Jezusa leży z pewnością 

na linii objawienia owej 

„bezżenności dla  królestwa 

niebieskiego”, o której kiedyś 

Chrystus powie swoim uczniom. 

Jest to jednakże wydarzenie ukryte 

wobec ludzi ówczesnych. Również 

wobec uczniów. Stopniowo dopiero 

wydarzenie to na podstawie 

świadectw i zapisów Ewangelii 

Mateusza i Łukasza odsłoni się 

przed oczyma Kościoła. Małżeństwo 

Maryi z Józefem, w którym Kościół 

czci Józefa jako Oblubieńca Maryi, 

a Maryję jako jego Oblubienicę, 

kryje w sobie równocześnie 

tajemnicę doskonałej komunii osób, 

mężczyzny i niewiasty, w 

przymierzu małżeńskim a zarazem 

tajemnicę owej szczególnej 

„bezżenności dla królestwa Bożego 

– bezżenności, która służyła 

najdoskonalszej w dziejach 

zbawienia „płodności w Duchu 

Świętym, owszem, była poniekąd 

absolutną pełnią tej duchowej 

płodności, skoro właśnie w 

nazaretańskich warunkach owego 

przymierza Maryi i Józefa w 

małżeństwie – bezżenności 

urzeczywistniał się dar wcielenia Słowa 

Przedwiecznego: Syn Boży 

współistotny Ojcu począł się i narodził 

jako człowiek z łona Dziewicy: łaska 

unii hipostatycznej łączy się z tą 

właśnie absolutną pełnią 

nadprzyrodzonej płodności, płodności 

w Duchu Świętym, jaka stała się 

udziałem człowieka – Maryi – w 

„porządku bezżenności dla królestwa 

Bożego”. Boskie macierzyństwo 

dziewicy jest też ponad obfitym 

objawieniem owej płodności w Duchu 

Świętym, której człowiek poddaje 

swojego ducha wówczas, gdy 

dobrowolnie wybiera bezżenność „co 

do ciała” właśnie dla królestwa 

niebieskiego. Ten obraz musiał 

stopniowo odsłaniać się wobec 

świadomości Kościoła w coraz to 

nowych pokoleniach wyznawców 

Chrystusa wówczas, gdy gruntowała się 

w nich – wraz z Ewangelią dziecięctwa 

– pewność Boskiego macierzyństwa 

Dziewicy, która „poczęła z Ducha 

Świętego”. Jeśli nawet w sposób tylko 

pośredni, to jednak w sposób bardzo 

istotny i zasadniczy, pewność ta 

musiała dopomagać z jednej strony w 

zrozumieniu świętości małżeństwa, 

równocześnie zaś w zrozumieniu owej 

„bezżenności dla królestwa 

niebieskiego”, o jakiej Chrystus 

powiedział swoim uczniom. Wówczas 

jednak, kiedy Chrystus powiedział im to 

po raz pierwszy, ta wielka tajemnica 

Jego poczęcia i narodzin była im 

całkowicie nieznana, pozostawała 

ukryta przed nimi tak, jak była ukryta 

przed wszystkimi słuchaczami i 

rozmówcami Jezusa z Nazaretu. Kiedy 

Chrystus mówił o bezżennych, którzy 

się „sami skazali na to dla królestwa 

niebieskiego”, uczniowie mogli to 

rozumieć tylko na Jego własnym 

przykładzie. Bezżenność taka musiała 

się utrwalić w ich świadomości jako 

szczególny rys podobieństwa do 

Chrystusa, który najwyraźniej sam 

pozostawał „bezżennym dla Królestwa 

niebieskiego”. Oderwanie się od 

tradycji Starego Przymierza, w którym 

wyłącznie małżeństwo i prokreacyjna 

płodność co do ciała były stanem 

religijnie uprzywilejowanym, musiało 

dokonywać  się przede wszystkim w 

oparciu o wzór samego Chrystusa. 

Stopniowo też mogło dochodzić do 

świadomości to, że dla królestwa 

niebieskiego posiada szczególne 

znaczenie owa duchowa i 

nadprzyrodzona płodność człowieka, 

która pochodzi od Ducha Świętego 

(Bożego), a której w szczególnym 

znaczeniu i określonych wypadkach 

służy właśnie bezżenność i że to jest 

właśnie owa bezżenność „dla królestwa 

niebieskiego”. Te wszystkie elementy 

ewangelicznej (tj. właściwej dla 

Nowego Przymierza w Chrystusie) 

świadomości na ten temat odnajdujemy 

już u Pawła. Streszczając możemy 

powiedzieć, że głównym tematem 

dzisiejszego rozważania jest związek 

pomiędzy głoszoną przez Chrystusa 

bezżennością dla królestwa 

niebieskiego a nadprzyrodzoną 

płodnością ducha ludzkiego, która 

pochodzi od Ducha Świętego. 

                                

MÓWIĄ WIELCY  
 

„Pokuta jest ściśle połączona z 

pojednaniem: z Bogiem, z sobą samym, 

z innymi.”  

/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/ 


