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MOJE DZIĘKCZYNIENIE.    
                                                                                                                                                
Dziękuję, Jezu, za modlitwę w 
Ogrójcu, osamotnienie,  
Twój pot krwawy, 
Który życie nowe daje. 
Dziękuję, Jezu za Twe 
Biczowanie-dajesz mi przez to 
z grzechów powstawanie. 
Dziękuję, Królu, za Twą 
Koronę miłości, 
Korona cierpienia bierze   
Wszystkie moje złości.  
Dziękuję, Jezu, za Krzyża 
Dźwiganie, odkupienie dla 
Mnie wysługujesz, Panie. 
Dziękuję, Jezu, za 
Ukrzyżowanie, 
Śmierć, boku przebicie- 
Za moje życie. 
Dziękuję, Jezu, za Twą zgodę, 
Milczenie, za Mękę Świętą- 
Moje wybawienie. 
Dziękuję, Jezu, za Twe 
Zmartwychwstanie- 
To moje  powstanie, 
Nowe życie dla mnie. 
Życie nowe to moc, wolność, 
Pokój, radość, miłość, 
To poranka zorze, 
To Królestwo Boże 
/Weronika/. 

 
Odkupienie 

Droga Siostro i Drogi Bracie, stajemy przed największą prawdą naszej 
katolickiej wiary, którą celebrujemy przez trzy dni zwane Świętym Triduum 
Paschalnym, ale które są tak naprawdę jednym wydarzeniem. Wydarzenie to 
określane jako Pascha, Odkupienie, to nic innego jak dzieło Chrystusa Pana, 
który przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie przywrócił nam 
możliwość życia w niebie. Tłumnie przystępowaliśmy do spowiedzi św. 
wielkanocnej. To piękne! To, że nam dziś Pan nasz odpuszcza grzechy dzieje 
się dlatego, że już dawno za nie umarł i zmartwychwstał. 

            Życzymy Wam Kochana Rodzino Parafialna, 
wszystkim Sympatykom i Gościom, aby radość 
wielkanocnego Alleluja nieustannie mobilizowała nas do 
zachowania pokoju i radości serca w każdym dniu. Tak się 
stanie jeśli będziemy na codzień wsłuchiwali się w Boże 
Słowo i pełnili wolę Najwyższego. 

                                                                       Ks. proboszcz Marcin Staniszewski 

                         Księża wikariusze: ks. Damian Kuna i ks. Andrzej Dembiński 

ŚWIĘTE TRIDUUM  PASCHALNE 
 
WIELKI CZWARTEK   
Msza św. Wieczerzy Pańskiej; kościół parafialny: godz. 19.00, Mortęgi : godz.16.30  
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 22.00 
WIELKI PIĄTEK 
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 
Liturgia Męki Pańskiej; kościół parafialny: godz. 17.00, Mortęgi: godz. 17.00. 
WIELKA SOBOTA 
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 
Święcenie pokarmów: Lubawa: godz. 11.00;12.00;13.00;14.00; Tuszewo: godz. 11.30; 
Mortęgi: godz. 13.00 
Wigilia Paschalna; kościół parafialny: godz. 21; Mortęgi: godz. 21.00 

      NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  - Msze św. wg porządku 
niedzielnego.  
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - Msze św. wg porządku niedzielnego. 
Od Wielkiego Piątku w łączności z wieczorną Mszą św.Nowenna do Miłosierdzia Bożego  
                                                                                                                                                                                   

                                                                                       

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 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: 
 Piątek 15.00 – 17.00  
w kościele oraz 
od poniedz. do piątku  
od 7.30 do 16.30 w kaplicy 
 

SAKRAMENT 
 POJEDNANIA: 
 Piątek 15.00-17.00 
 i przed każdą Mszą św. 
 
NABOŻEŃSTWA: 
 
- NOWENNA DO MB 
  NIEUSTAJĄCEJ          
POMOCY 
  środa godz. 17.00 
 
- DO MIŁOSIERDZIA 
  BOŻEGO 
  piątek  godz. 16.45 
 
-DO NIEPOKALANEGO 
SERCA NMP 
  p-sza sobota  g. 6.30 
  
-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 
 
MSZA ŚW.Z MODLITWĄ 
O UZDROWIENIE-ostatni 
piątek m-ca godz.17.00 
 

KANCELARIA 
 PARAFIALNA 
CZYNNA 
 15.30 - 16.30 
oprócz czwartku 
 po każdej Mszy św. 
 
Redakcja gazetki zaprasza 
chętnych do współpracy. 
Kontakt z księdzem 
proboszczem. 
 

PRZECZYTAŁEŚ – 
PODAJ  DALEJ 
 
 
 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ! 

 

 PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY 

Ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając 
poważnie również możliwość  poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym. 
I Ekstremalna Droga Krzyżowa w Lubawie 

      
  Sakrament   Bierzmowania  

               
           
 
RUCHY I 
STOWARZYSZENIA: 
1. SŁUŻBA 
LITURGICZNA  
2. SCHOLA PARAFIALNA 
3. ODNOWA W DUCHU  
ŚWIĘTYM  
      -  środa  godz.18.00 
4. GRUPA 
MŁODZIE ŻOWA 
„PRZYJACIELE JEZUSA”   
       -  piątek godz. 18.00 
5. WSPÓLNOTA 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
Lubawa, Tuszewo  
i Fijewo -   pierwszy 
wtorek m-ca po  
Mszy św. o g. 17.00,          
Mortęgi -ostatni 
czwartek m-ca po  
Mszy św. o g.18.00 
6. RODZINY 
NAZARETA ŃSKIE  
- poniedziałek po  
Mszy św.  o g. 17.00 
7. WSPÓLNOTA 
MODLITWY OJCA PIO  
- 23 dnia miesiąca po 
Mszy św. o g.17.00    

 
W  NASZEJ  WSPÓLNOCIE  PARAFIALNEJ: 

1. CHRZTY 
1. Oliwier Józef Karbowski 11. 03. 2017 
2. Gabriela Sosińska 25. 03. 2017 
3. Natan Zimnicki 25. 03. 2017 
4. Fabian Zabłotny 25. 03. 2017 
5. Nadia Wiktoria Goliszewska 25. 03. 2017 
6. Antoni Siwy 25. 03. 2017 
7. Artur Buczkowski 25. 03. 2017 
8. Aleksander Kawśniewski 25. 03. 2017 
9. Franciszek Szumski 25. 03. 2017 
10. Hanna Dziąba 25. 03. 2017 

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. 
 

2. 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, 
Bierzmowanie odbyło się dnia 02. 04. 2017r. o g. 17.00 
 

3. ŚLUBY  – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele.                   
4. POGRZEBY    

1. Józef Bernand Zieliński (+09. 03. 2017); 13. 03. 2017 
              Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie  
 

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

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



 
LITURGIA SŁOWA 
09 IV- Niedziela Palmowa Męki Pańskiej  
Mt21,1-11; Iz50,4-7; Ps22; Flp2,6-11; 
Mt26,14-27,66 
13 IV- Wielki Czwartek  Msza Wieczerzy 
Pańskiej, Wj12,1-8.11-14; Ps116B; 
1Kor11,23-26; J13,1-15 
14 IV- Wielki Piątek  Iz52,13-53,12; 
Ps31; Hbr4,14-16;5,7-9; J18,1-19.42 
15 IV- Wielka Sobota Wigilia Paschalna: 
Rdz1,1-2.2; Ps104; Rdz22,1-18; Ps16; 
Wj14,15-15.1;  Wj15; Iz54,4a5-14; Ps30; 
Iz55,1-11; Iz12; Ba3,9-15.32-4,4; Ps19; 
Ez36,16-17a.18-28; Ps42; Rdz6,3-11, 
Ps118; Mt28,1-10 
16 IV- Niedziela Wielkanocy 
Zmartwychwstania Pańskiego, 
Dz10,34a.37-43;Ps118;Kol3,1-4;J20,1-9 
23 IV- II Niedziela Wielkanocy, Święto 
Miłosierdzia Bożego, rozpoczyna się 
Tydzień Miłosierdzia, Dz2,42-
47;Ps1181P1,3-9;J20,19-31 
30 IV- III Niedziela Wielkanocy Dz2.14, 
22b-28;Ps16;1P117-21;Łk24,33-35 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
/koment. księża i bracia paulini/ 
09 IV Mt26,14-27,66 Jezus ustanowił 
nowe przymierze ludzi z Bogiem- umarł 
za nas wszystkich, konkretnie za mnie, za 
ciebie… aby dać nam życie, nie oczekując 
nic w zamian. W ten sposób Bóg stał się 
Bogiem bliskim. Tę bliskość wyraża też 
znak Eucharystii, którą Jezus ustanowił w 
słowach: „To jest ciało moje” oraz „to 
jest moja krew przymierza, która za 
wielu będzie wylana na odpuszczenie 
grzechów”. Jezus przez swoją cudowną i 
tajemniczą, ale realną obecnością w 
chlebie i winie jest pośród nas i w nas! 
Tę bliskość wyraża również szczegół 
męki Jezusa W momencie, gdy skonał, 
zasłona świątyni rozdarła się od góry do 
dołu. Oddzielała ona miejsce Święte od 
Najświętszego, które było uważane za 
miejsce Bożej obecności. Śmierć Jezusa 
otworzyła więc wejście do świątyni 
samego Boga. Od tej chwili może wejść 
tam każdy, kto w Niego wierzy. Bóg jest 
mi bliski, bliski moich spraw, mego 
cierpienia, jest blisko mnie, gdy upadam, 
On zawsze chce być obok mnie, więcej- 
chce żyć, żyć we mnie. 
16 IV J20,1-9 Poranek 
zmartwychwstania, pusty grób, płótna- 
oto niemi świadkowie tego wydarzenia. 
Ale są jeszcze niewiasty, uczniowie… Nikt 
początkowo nie uwierzył, że Jezus 
zmartwychwstał. A my? Czy 

rozpoznajemy Chrystusa? To pytanie jest 
tak naprawdę pytaniem o miłość. Bo 
Jezusa rozpoznaje się miłością. Jeśli Go 
kochasz, to Go rozpoznasz nawet w kimś, 
kto będzie miał zupełnie obce rysy. 
Dlatego- jak wiemy z Ewangelii- tak 
często jako pierwszy rozpoznawał Jezusa 
najmłodszy uczeń Jan- ten umiłowany. 
Jezusa się rozpoznaje, kiedy się za Nim 
tęskni, kiedy się Go pragnie. Czy tęsknisz 
za Jezusem? Czy chciałbyś się dziś z Nim 
spotkać? Jezusa rozpoznaje się miłością. 
Kto nie rozpozna w Jezusie 
ukrzyżowanym Bożej miłości, nie 
rozpozna jej również w 
zmartwychwstaniu. Jesteśmy już może 
sennym pokoleniem uczniów Chrystusa. 
Tęsknimy za Ni, chcielibyśmy Go wreszcie 
zobaczyć . Czasami wydaje się nam, że 
Jezus się nami nie interesuje, Msza św. 
nic nam nie daje, dlaczego? Bo Jezus 
chce, abyśmy Go przymuszali, by został. 
abyśmy Go zatrzymywali. Właśnie dlatego 
Jezus poszedł z uczniami do Emaus, i 
poznali Go po łamaniu chleba.  
23 IV J20,19-31 Sposób działania Osób 
Trójcy Świętej można przyrównać do 
sztafety. Osoby te stanowią drużynę, są 
ściśle współpracującym ze sobą 
zespołem. W pracy tego Zespołu nie liczą 
się wyniki uzyskane przez poszczególne 
osoby, ale ostateczny cel i sama jakość 
Ich współpracy wyrażana przez wzajemną 
wierność i miłość. Stary Testament mówi 
nam o jednym istniejącym Bogu. Nowy 
Testament opowiada już o Synu 
zrodzonym przez Ojca, który to Syn 
przenosi cechy Boga na grunt ludzki. Po 
zesłaniu Ducha Świętego mamy kolejny 
etap współpracy Trójcy- kolejny etap 
sztafety. Duch Święty staje się 
realizatorem dalszej części historii 
zbawienia. Ale czy tylko On? Dzięki 
Duchowi Świętemu w tej zbawczej 
sztafecie może uczestniczyć każdy 
człowiek. Jesteśmy zaproszeni, aby 
stanowić z Bogiem jedną drużynę. Jeżeli 
się na to zdecydujemy, powinniśmy być 
gotowi  do poświęcenia się dla dobra 
całego zespołu, dla końcowego efektu, 
jakim jest osiągnięcie zbawienia przez 
naszych braci i siostry. Wzór 
postępowania mamy w Chrystusie, a 
wszelkie uzdolnienia, aby temu sprostać, 
pochodzą od Ducha Świętego.  
30 IV Łk24,33-35 Nasze życie jest 
nieustanną wędrówką. Podczas niej 
spotykamy różnych ludzi. Jesteśmy 
świadkami rozmaitych wydarzeń. Jeśli 
ktoś pyta nas, co u nas słychać, często 

stajemy smutni, narzekamy na 
świat, niespełnione plany i 
marzenia. W ten obraz 
świetnie wpisuje się scena z 
życia dwóch apostołów, którzy 
szli do Emaus. Byli pogrążeni w 
smutku i żałobie po śmierci 
Jezusa. Ich wyobrażenie o 
Mesjaszu, które miało 
wypełnić się w Jego osobie, 
legło w gruzach. Jezus, zamiast 
stać się przywódcą narodu, 
poniósł śmierć. Uczniowie byli 
tak mocno skoncentrowani na 
tym, co przeżywali, że nie 
rozpoznali idącego z nimi 
Jezusa. Tak bardzo skupili się 
na wydarzeniach minionych 
dni, że zapomnieli o wszystkim, 
co Jezus powiedział im przed 
śmiercią. Dopiero w geście 
łamania chleba, rozpoznali Go. 
Uczniowie idący do Emaus dali 
sobie spokój z Jezusem. 
Odeszli ze wspólnoty, porzucili 
drogę, i wracali do swego 
dawnego życia. A Jezus szedł z 
nimi. Nie zrezygnował z nich. 
Ta historia powtarza się także 
dziś. Wielu z nas zagubiło się w 
życiu. Przeżywamy trudności 
Popadamy w kłopoty. Nasze 
marzenia i modlitwy nie 
spełniają się. Coraz mniej 
rozumiejąc i wiedząc, 
przestajemy widzieć sens w 
praktykowaniu wiary, 
uczęszczaniu na niedzielną 
Mszę świętą. Odeszliśmy od 
Kościoła, smutni i pogrążeni 
codziennym życiem. A przecież 
Jezus ciągle z nami idzie. 
Towarzyszy nam w drodze. 
Nawet, gdy Go nie widzimy i 
nie rozumiemy dróg, którymi 
nas prowadzi. Bóg z nas nigdy 
nie zrezygnuje!.  
 
KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA II 

 PYTANIA CO DO 
MAŁŻEŃSTWA W INTEGRALNEJ 
WIZJI CZŁOWIEKA. C.d. 
Odpowiedź Chrystusa 
udzielona Faryzeuszom 
odnośnie małżeństwa 
zasługiwała na szczególne 
gruntowne rozpatrzenie. Jest 
to odpowiedź, w której zostały 
przywołane podstawowe, 
elementarne prawdy o 

człowieku-  jako mężczyźnie i 
kobiecie. Odpowiedź, przez którą 
dostrzegamy same zręby ich 
tożsamości w ich tajemnicy 
stworzenia – i zarazem w tajemnicy 
odkupienia. Bez tego zaś nie sposób 
zbudować teologicznej antropologii, 
a w jej kontekście owej „teologii 
ciała”, z której wyrasta również w 
pełni chrześcijańska wizja 
małżeństwa i rodziny. Dał temu 
wyraz Paweł VI, gdy na początku 
encykliki poświęconej sprawom 
małżeństwa i rodzicielstwa w jego 
po ludzku  i po chrześcijańsku 
odpowiedzialnym znaczeniu – 
odwołał się do integralnej wizji 
człowieka. Można powiedzieć, że 
Chrystus w swojej ówczesnej 
odpowiedzi danej faryzeuszom 
przywołał przed oczy swoich 
rozmówców również ową 
„integralną wizję człowieka”, bez 
której żadna adekwatna odpowiedź 
na pytanie związane z małżeństwem 
i rodzicielstwem nie może być 
udzielona. Tę to właśnie „integralną 
wizję człowieka” trzeba budować 
„od początku”.  Dla umysłowości 
współczesnej jest to ważne tak 
samo, jak dla ówczesnych 
rozmówców Chrystusa-  choć jest 
ważne zarazem inaczej. Jesteśmy 
bowiem dziećmi epoki, w której ta 
integralna wizja człowieka w wyniku 
postępu wielu różnych nauk z 
łatwością może być wyparta i 
zastąpiona przez różne ujęcia 
cząstkowe, które zatrzymując się na 
takim lub innym aspekcie 
compositum humanum, nie 
dosięgają integrum człowieka lub 
pozostawiają je poza swoim polem 
widzenia. Z kolei zaś włączają się w 
to różnorodne trendy cywilizacyjne 
epoki, które na tych cząstkowych 
prawdach o człowieku budują swoje 
propozycje i wskazówki praktyczne 
co do ludzkiego postępowania, a 
częściej jeszcze na temat tego, jak 
postępować z człowiekiem. 
Człowiek wówczas staje się bardziej 
przedmiotem określonych technik, 
niż podmiotem odpowiedzialnym za 
własne działanie. Odpowiedź dana 
przez Chrystusa faryzeuszom ma 
także to na celu, ażeby człowiek – 
mężczyzna i kobieta-  był takim 
podmiotem stanowiącym o 
własnych czynach w świetle 

integralnej prawdy o sobie: tej prawdy, 
która jest pierwotnym czyli 
podstawowym zrębem autentycznie 
ludzkich doświadczeń, Tej właśnie 
prawdy Chrystus każe nam szukać „od 
początku”. W ten sposób trafimy do 
pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. 
Studium tych rozdziałów uświadamia 
nam znaczenie i potrzebę „teologii 
ciała”. „Początek” mówi nam 
stosunkowo niewiele. O ciele ludzkim 
we współczesnym przyrodniczym 
znaczeniu tego słowa. Pod tym 
względem znajdujemy się w obrębie 
tego studium na poziomie całkowicie 
przednaukowym. Prawie niczego nie 
dowiadujemy się o wewnętrznych 
strukturach i prawidłowościach, jakie 
panują w ludzkim organizmie. 
Równocześnie jednak, może właśnie ze 
względu na tę pierwotność tekstu, - 
tym prościej i tym pełniej odsłania się 
jedna prawda, która jest ważna dla 
integralnej wizji człowieka. Cdn. 
SŁOWO O. ŚW. FRANCISZKA   
Oto czym jest Zmartwychwstanie 
Pańskie: jest wyjściem, przejściem 
człowieka z niewoli grzechu, zła , do 
wolności, miłości i dobra… To przejście 
musi dokonywać się zawsze. .. 
Pozwólmy się odnowić przez 
miłosierdzie Boga, stańmy się 
narzędziami tego miłosierdzia. Prośmy 
Jezusa zmartwychwstałego, który 
przemienia śmierć w życie, aby 
przemienił nienawiść w miłość, zemstę 
w przebaczenie, wojnę w pokój.  
        
MÓWIĄ WIELCY  
Kto zaczyna kochać, musi być gotowy 
na cierpienie /św. o. Pio 1887-1963/. 
 
UŚMIECHNII SIĘ   
WIELE JĘZYKÓW. Talent lingwistyczny 
św. Jana Pawła II był tak legendarny, iż 
pewien włoski dziennik opublikował na 
swoich łamach entuzjastyczny reportaż 
z jego wizyty w ojczystym kraju 
informując, że Ojciec Święty przez dwie 
godziny rozmawiał z szefem polskiego 
rządu  i to bez tłumacza! 
 
 
WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA 
WSPÓLNOT ODNOWY W DUCHU 
ŚWIĘTYM DIECEZJI TORUŃSKIEJ 
 
W sobotę 4 marca w lubawskiej parafii 
pw. Św. Jana Chrzciciela i Michał a 
Archanioła miał miejsce Wielkopostny 

Dzień Skupienia Wspólnot Odnowy w 
Duchu Św. Diecezji Toruńskiej. 
W kaplicy Św. Franciszka zgromadziło 
się kilkadziesiąt osób reprezentujących           
8 wspólnot Odnowy w Duchu Świętym 
z naszej diecezji. Gospodarzem Dnia 
Skupienia była Wspólnota Miłosierdzie 

Boże z Lubawy pod kierunkiem 
opiekuna – ks. Andrzeja Dembińskiego. 
Naszą modlitwę rozpoczęliśmy od 
zawierzenia siebie i całego spotkania 
Matce Bożej. Był to dla wielu osób 
wzruszający moment, ponieważ każdy 
indywidualnie mógł pokłonić się Maryi 
i powierzyć jej siebie w symbolicznym 
geście zapalonej świecy. Pragnęliśmy, 
by to spotkanie było przepełnione  
uwielbieniem Boga, dlatego niezwykle 
ważna była posługa muzyczna Renatki i 
Stasia Grzywacz tworzących zespół 
Solo Dio (Tylko Bóg) . Dzięki ich 
posłudze kaplica wypełniona była 
naszym śpiewem i modlitwą. Podczas 
Adoracji Najświętszego Sakramentu  
każda Wspólnota dziękowała Jezusowi 
i Duchowi Świętemu za prowadzenie i 
prosiła o potrzebne dary i charyzmaty, 
by móc pełnić wolę Ojca.Umocnieniem 
i wskazówką na dalsze działanie były 
katechezy wygłoszone przez ks. 
Andrzeja Kowalskiego – diecezjalnego 
opiekuna wspólnot. Uwieńczeniem 
tego niezwykłego Dnia była uroczysta 
Eucharystia z kazaniem ks. Andrzeja 
Dembińskiego. Czuliśmy, że był to 
Dzień pełen Łaski Nieba dla każdego z 
nas i dla naszych Wspólnot, zwłaszcza, 
że miał miejsce w roku Złotego 
Jubileuszu istnienia Katolickiej Odnowy 
w Duchu Świętym, który oficjalnie 
świętować będziemy wraz z papieżem 
Franciszkiem w Rzymie na przełomie 
maja i czerwca. 
 
MODLITWA ZA KAPŁANÓW:  
 
Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste, 
obdarz naszych Kapłanów swą mocą i 
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. Amen. 
    
                                                    


