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PIĘKNYMI RÓŻAMI       

PRZYSTROJĘ 
 
Krew Twa Chryste codziennie 
stwarza mnie ciągle na nowo. 
Sprawia, że czynem miłości  
staje się we mnie Twe Słowo. 
 
Wierzę w moc odkupienia; 
za wszystkich Krew przelałeś. 
Wierzę w łaskę zbawienia 
tych, co w Swe szaty odziałeś. 
 
Łączę się z Twoją Ofiarą, 
aż do świata skończenia. 
W sercu Matki polecam 
oczekujących zbawienia. 
 
Przybywaj ciągle, Panie, 
na święte Ołtarze Twoje, 
a ja krople Krwi Świętej 
pięknymi różami przystroję. 
 
Przybywaj ciągle, Panie, 
łącz mą ofiarę z Twoją. 
Krusz serca zatwardziałe 
i daj zbawienie Twoje. 
 
Różami Ołtarze przystroję 
i każdą kroplę Krwi Świętej. 
Za Twoją Ofiarę, o Chryste. 
Dla Ciebie te róże piękne. 
/Weronika/ 
 
 

                   
                                  

                       Fatima – Kto potrzebuje nawrócenia? 
    

          Obchodzimy 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Tam, jak w 
wielu innych miejscach, NMP wzywa ludzi do nawrócenia i modlitwy 
różańcowej. Może wydawać się nam, jeśli chodzi o nawrócenie, że sprawa nas 
nie dotyczy. Przecież nie zabijamy, nie cudzołożymy, nie kradniemy, więc!, to 
nie do mnie. Otóż błąd. Zobacz ile w Twoim życiu niewierności w obietnicach, 
przyrzeczeniach, postanowieniach; ile zabójstw, czyli niszczenia drugiego 
człowieka obmowami, posądzeniami, plotkami; ile kradzieży, jeśli nie 
materialnych to duchowych: kradniemy Panu Bogu codzienny czas na modlitwę, 
na niedzielną Mszę św., na nabożeństwo majowe, kradniemy czas bliskim: 
żonie, mężowi, dzieciom nie mając dla nich czasu. Czy nawrócenie nie dotyczy 
Ciebie i mnie? 

 A zastanów się nad modlitwą różańcową osobistą i rodzinną. Matka Boża 
mówi, a doświadczenie historyczne naszej Ojczyzny potwierdza, ile razy dzięki 
tej modlitwie Naród i pojedynczy człowiek zwyciężał. Dziękuję Bogu, że w 
naszej parafii, w kaplicy św. Franciszka, codziennie od poniedziałku do soboty o 
godz. 6:30 płynie jak piękna pieśń modlitwa różańcowa, a po niej Msza św. i 
adoracja Najświętszego Sakramentu – to wielki dar, łaska i sposobność do 
uzyskania Bożej pomocy do nawrócenia. 
 
                                                                      Ks. proboszcz Marcin Staniszewski 

                                                                                                                                       
 

   Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Franciszka. Jezus czeka. 
 
                             poniedziałek-czwartek 7:30 do 16:30                  

                        piątek 7:30 do 15:00, od 15:00 w kościele 
 

    Wakacyjny porządek Mszy Świętych 
           Lubawa: dni powszednie- 17.00; soboty- 7.00 
                            niedziele i święta- 8.00; 10.30;17.00  
           Mortęgi: czwartki, piątki - 18.00  
                            niedziele i święta- 9.15 
 
KOCHANI OJCOWIE!   Wszystkim Ojcom w dniu ich Święta- 23 czerwca- 
życzymy, aby wypełniając swe ojcowskie powołanie, pamiętali, że najbliżsi i 
świat bardzo Was potrzebują . Życzymy, abyście świadomi byli, jakim 
zaszczytnym powołaniem obdarzył Was Bóg. Przeżywajcie wasze ojcostwo 
radośnie i odpowiedzialnie, czerpiąc radość z tego, że jesteście dla dzieci 
autorytetami i świadkami miłości naszego Ojca w niebie. Pamiętajcie, że o losie 
Waszej rodziny decyduje to, w jaki sposób z całą swoją rodziną przeżywacie 
więź z Bogiem. 
                                                                                                                                                                  

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 NIEPOK. SERCA 
NMP i św.Franciszka        
z  Asyżu 
  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! 

 

   

          
      
  Tym, którzy przez 9 miesięcy z rzędu przyjmą w pierwszy piątek miesiąca Komunię św. Pan 
Jezus obiecał: „Nie umrą w niełasce mojej ani bez sakramentów św.” Jest to tzw. Wielka 
Obietnica Pana Jezusa. Natomiast tym, którzy będą odprawiać nabożeństwo pierwszo sobotnie, 
Matka Boża przyrzekła, iż będzie obecna w godzinie ich śmierci „wraz ze wszystkimi łaskami 
potrzebnymi do zbawienia”. Dlatego objawienie to nazywamy Wielką Obietnicą Niepokalanego 
Serca Maryi.   
 
 Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 

   Ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres    
handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.  

     
 
 
 
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. Dawid Wojtkiewicz 29. 04.  
   2. Marcelina Kossowska 29. 04. 

              3. Adam Szczepański 29. 04. 
              4. Maria Gumowska 29. 04. 
              5. Selena Jaworowska 30. 04. 
              6. Grzegorz Filarski 13. 05. 
              7. Maksymilian Drzymalski 13. 05. 
             8. Radosław Kowalkowski 13. 05. 
             9. Iga Szefler 20. 05. 
           10. Aleksander Jędraszek 20. 05. 
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.  
   1. Łukasz Rubalewski i Dagmara Wiśniewska 02. 05. 

2. Łukasz Henryk Kozakiewicz i Paulina Leszczyńska 12. 05. 
            

4. POGRZEBY   
1. Zenon Myszkowski 25. 04. +28. 04. 
2. Jadwiga Goliszewska 30. 04. + 04. 05. 
3. Piotr Witold Ozimkiewicz 08. 05. + 11. 05. 

                    4. Stanisław Suchecki 13. 05. + 16. 05. 

              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 
04 VI- niedziela, Zesłanie Ducha 
Świętego, uroczystość  Dz2,1-
11;Ps104;1Kor12,3b-7.12-13;J20,19-23 
05 VI- poniedziałek, NMP Matki 
Kościoła, święto Rdz3,9-15.20(Dz1,12-
14);Ps87;J2,1-11(J19,25-27 
08 VI- czwartek, Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 
święto Rdz22,9-18(Hbr10,4-10);Ps40; 
Mt26,36-42 
11VI- Niedziela Najświętszej Trójcy, 
uroczystość Wj34,4b-6.8-
9;Dn3;2Kor13,11-13;J3,16-18 
15VI- czwartek, Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa, uroczystość  Pwt8,2-
3;14b-16aPs147b;1Kor10,16-17;J651-58 
Jeden bowiem jest chleb i nas wielu 
tworzy jedno ciało, bo wszyscy bierzemy 
z tego samego chleba. 
18VI- 11Niedziela Zwykła Wj19,2-
6a;Ps100;Rz5,6-11;Mt9,36-10.8 
23VI- piątek, Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, uroczystość, Dzień Ojca, Pwt7,6-
11; Ps103, 1J4, 7-16; Mt11, 25-30 
24VI- sobota, Narodzenie św. Jana 
Chrzciciela, uroczystość odpustowa w 
Parafii  Iz49,1-6;Ps139;Dz13,22-
26;Łk1,57-666.80 
25VI- 12 Niedziela Zwykła Jr20,10-13; 
Ps69;Rz5,12-15;Mt10,26-33 
27VI- wtorek, NMP Nieustającej 
Pomocy, Patronki naszej Diecezji 
29 VI- czwartek, św. Apostołów Piotra  
i Pawła, uroczystość Dz12, 1-11; Ps34; 
2Tm4,6-8.17-18;Mt16,13-19 Ty jesteś 
Skałą. Na tej Skale zbuduję mój Kościół, a 
potęga piekła go nie zwycięży. 
01-02VII- piątek, sobota, uroczystość 
odpustowa w Lipach, Nawiedzenie NMP 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
/koment. o. paulini OSP/ 
 04 VI J20,19-23 Uczucia towarzyszące 
uczniom po śmierci Jezusa dobrze 
obrazują wspomniane w Ewangelii 
zamknięte drzwi. Zapewne pojawił się 
wśród nich lęk o własne życie i żal, gdyż 
ich wizja tryumfu Mesjasza zupełnie się 
nie sprawdziła. Pozostało pytanie: I co 
teraz? W takiej atmosferze sam Jezus  
stanął pośrodku zgromadzonej grupy 
uczniów i powitał ich słowami  
„Pokój wam”. On wiedział, że Jego 
uczniom brakuje pokoju serca, wiary  
i zrozumienia sensu Bożego planu 
zbawienia. Zwycięstwo Jezusa dokonało 
się bowiem na trudno dostrzegalnym 
polu walki duchowej między ludzkim 

egoizmem a ofiarną miłością. Ale dopiero 
dzięki Duchowi Świętemu uczniowie 
zmienili swoją perspektywę postrzegania 
świata, przestali się lękać, zaczęli z 
entuzjazmem kontynuować misję Jezusa 
na ziemi. Od chwili zesłania Ducha 
Świętego pytanie „Co dalej?” mogą 
stawiać swojemu osobistemu 
Towarzyszowi . Jeżeli tylko zechcą słuchać 
, Duch Święty każdego dnia będzie im 
odpowiadał. Wymaga to jednak zaparcia 
się siebie i wiary, że ofiarna miłość zawsze 
prowadzi do zmartwychwstania.  
11VI J3,16-18 Jezus mówi w Ewangelii: 
„Kto wierzy w Syna Człowieczego nie 
podlega potępieniu”. Jest to prawda 
fundamentalna dla naszej wiary. To nie 
na złu mamy się koncentrować, ale na 
miłości. Jest, co prawda, także drugi człon 
wypowiedzi Chrystusa, który brzmi: „Kto 
nie wierzy we Mnie, już został potępiony, 
bo nie uwierzył w Jednorodzonego Syna 
Bożego”. Wynika z tego, że choć Bóg 
ukochał wielką miłością człowieka, to 
pozostawił mu wolną wolę, wolny wybór 
przyjęcia bądź odrzucenia tej miłości. 
Zatem to nie Bóg potępia człowieka, to 
człowiek sam może sprowadzić na siebie 
potępienie. Bóg zesłał nam swojego Syna 
Jezusa Chrystusa, aby nas zbawić. Dał 
nam także pomoc w osobie Ducha 
Świętego, abyśmy wytrwali na drodze 
wiary: „Bóg tak ukochał świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał 
życie wieczne”. Pozostaje więc tylko 
jedno podstawowe pytanie: Czy wierzysz 
w to? 
 
18VI Mt9,36-10.8 Jezus zachęca do 
modlitwy za tych, którzy będą 
robotnikami w winnicy Pańskiej. W 
szczególny sposób słowa te odnoszą się 
do kapłanów i osób konsekrowanych. Jest 
na świecie wiele takich miejsc, gdzie 
brakuje kapłanów i utrudnione jest 
korzystanie z sakramentów. Wierni 
powinni się czuć współodpowiedzialni za 
swoich duchowych pasterzy. 
25VI Mt10,26-33 Dziś tak często słyszymy 
hasła nawołujące aby być sobą i nie liczyć 
się z opinią żadnych autorytetów. 
Wszelkie normy są względne i potrzebne 
nam o tyle, o ile służą naszemu 
interesowi. Z drugiej strony, kiedy 
spojrzymy na siebie i świat z pewnym 
dystansem, zauważymy, że bardzo często 
zachowujemy się skrajnie odmiennie, w 
zależności od tego, w jakim środowisku 
się znajdujemy. Ta sama kultura, która 

wzywa nas aby „być sobą”, 
każe nam naszą wiarę , 
przekonania religijne zamknąć 
w mu
domu. Ci sami ludzie, którym 
w mediach tak zależy na życiu 
i szczęściu ludzi, wyśmiewają 
tych, którzy stają w obronie 
życia poczętego. 
 
KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA I

CHR
DO CZŁOWIEKA 
WEWNĘTRZNEGO. 
W ŚWIETLE
KAZA
Przedmiotem naszej refleksji 
pragnę uczynić następującą 
wypowiedź z Kazania na Górze: 
„Słyszeliście, że powiedziano: 
„Nie cudzołóż!” A Ja wam 
powiadam: Każdy, kto 
pożądliwie patrzy na kobietę, 
już się w swoim sercu dopuścił 
z nią cudzołóstwa 
28)Wydaje się, iż dla teologii 
ciała zdanie to ma znaczenie 
kluczowe, podobnie jak 
wypowiedź, w której Chrystus 
odwołał się do „początku”
która posłużyła nam za 
podstawę przeprowadzonych 
dotychczas analiz. Mogliśmy 
się wówczas przekonać, jak 
szeroki był kontekst jednego 
zdania, a poniekąd jednego 
słowa wypowiedzianego przez 
Chrystusa. Chodziło nie tylko 
o kontekst bezpośredni, 
wyznaczony przebiegiem 
rozmowy z faryzeuszami, ale 
o kontekst całościowy, którego 
nie sposób ustalić, nie sięgając 
do p
Księgi Rodzaju. Analizy 
uprzednio przeprowadzone 
ukazały, jak olbrzymią treść 
dźwiga na sobie to 
Chrystusowe odwołanie się do 
„początku”. Wypowiedź, do 
której odwołujemy się 
obecnie
bezpośredniego kontekstu, w 
którym s
nas z pewnością w swój 
szerszy, całościowy kontekst, 
poprzez który ukaże się 
stopniowo jej kluczowe 
znaczenie dla teologii ciała. 
Bezpośrednio stanowi ona 

wzywa nas aby „być sobą”, 
każe nam naszą wiarę , 
przekonania religijne zamknąć 
w murach kościoła lub swojego 
domu. Ci sami ludzie, którym  
w mediach tak zależy na życiu  
i szczęściu ludzi, wyśmiewają 
tych, którzy stają w obronie 
życia poczętego.  

KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA II 

CHRYSTUS ODWOŁUJE SIĘ  
DO CZŁOWIEKA 
WEWNĘTRZNEGO.  
W ŚWIETLE 
KAZANIA NA GÓRZE.  
Przedmiotem naszej refleksji 
pragnę uczynić następującą 
wypowiedź z Kazania na Górze: 
„Słyszeliście, że powiedziano: 
„Nie cudzołóż!” A Ja wam 
powiadam: Każdy, kto 
pożądliwie patrzy na kobietę, 
już się w swoim sercu dopuścił 
z nią cudzołóstwa (Mt5,27-
28)Wydaje się, iż dla teologii 
ciała zdanie to ma znaczenie 
kluczowe, podobnie jak 
wypowiedź, w której Chrystus 
odwołał się do „początku”- ta, 
która posłużyła nam za 
podstawę przeprowadzonych 
dotychczas analiz. Mogliśmy 
się wówczas przekonać, jak 
zeroki był kontekst jednego 

zdania, a poniekąd jednego 
słowa wypowiedzianego przez 
Chrystusa. Chodziło nie tylko  
o kontekst bezpośredni, 
wyznaczony przebiegiem 
rozmowy z faryzeuszami, ale  
o kontekst całościowy, którego 
nie sposób ustalić, nie sięgając 
do pierwszych rozdziałów 
Księgi Rodzaju. Analizy 
uprzednio przeprowadzone 
ukazały, jak olbrzymią treść 
dźwiga na sobie to 
Chrystusowe odwołanie się do 
„początku”. Wypowiedź, do 
której odwołujemy się 
obecnie- Mt5,27-28- obok 
bezpośredniego kontekstu, w 
którym się pojawia, wprowadzi 
nas z pewnością w swój 
szerszy, całościowy kontekst, 
poprzez który ukaże się 
stopniowo jej kluczowe 
znaczenie dla teologii ciała. 
Bezpośrednio stanowi ona 

jeden z tych fragmentów Kazania 
na Górze, w których Jezus Chrystus 
dokonuje zas
sposobie rozumienia i wypełniania 
prawa moralnego Starego 
Przymierza. Odnosi się to do 
następujących przykazań Dekalogu: 
piątego: „Nie zabijaj” , szóstego: 
„Nie cudzołóż”
koniec tego ustępu również pojawia 
się znana z 
sprawa „listu rozwodowego”
przykazania ósmego w brzmieniu z 
Księgi Wyjścia: „ Nie będziesz 
fałszywie przysięgał , lecz 
dotrzymasz Panu swej przysięgi”. 
Znamienne są nade wszystko słowa 
poprzedzające te
fragmenty kaza
w których Jezus oświadcza: „Nie 
sądźcie, że przyszedłem znieść 
Prawo albo proroków. Nie 
przyszedłem znieść, ale wypełnić. W 
dalszych zdaniach Jezus wyjaśnia 
sens tego przeciwstawienia i 
konieczność „wypełnienia Prawa dla 
realizacji kró
wypełnia i uczy wypełniać ten 
będzie wielki w królestwie 
niebieskim. Przez królestwo 
niebieskie rozumiemy królestwo 
Boże w jego wymiarze 
eschatologicznym. Wypełnienie 
Prawa zasadniczo warunkuje to 
królestwo w ziemskim wymiarze 
ludzki
o wypełnienie w pełni 
odpowiadające znaczeniu Prawa, 
Dekalogu, poszczególnych 
przykazań. Tylko takie wypełnienie 
buduje ową sprawiedliwość którą 
zamierzył Bóg
Chrystus
natomiast przed taką l
wykładnią całego Prawa oraz 
poszczególnych zawartych w nim 
przykazań, która nie buduje owej 
sprawiedliwości, jaką zamierzył Bóg
Prawodawca: „Jeśli wasza 
sprawiedliwość nie będzie większa 
niż uczonych w Piśmie 
i faryzeuszów, nie wejdziecie 
do królest
Cdn.
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Niech nikomu nie zabraknie tej 
postawy serca, by dzień po dniu  
stawać się coraz sprawiedliwszym 

jeden z tych fragmentów Kazania  
na Górze, w których Jezus Chrystus 
dokonuje zasadniczej rewizji w 
sposobie rozumienia i wypełniania 
prawa moralnego Starego 
Przymierza. Odnosi się to do 
następujących przykazań Dekalogu: 
piątego: „Nie zabijaj” , szóstego: 
„Nie cudzołóż”- znamienne, że pod 
koniec tego ustępu również pojawia 
się znana z poprzedniego rozdziału 
sprawa „listu rozwodowego”- oraz 
przykazania ósmego w brzmieniu z 
Księgi Wyjścia: „ Nie będziesz 
fałszywie przysięgał , lecz 
dotrzymasz Panu swej przysięgi”. 
Znamienne są nade wszystko słowa 
poprzedzające te- i dalsze- 
fragmenty kazania na Górze, słowa, 
w których Jezus oświadcza: „Nie 
sądźcie, że przyszedłem znieść 
Prawo albo proroków. Nie 
przyszedłem znieść, ale wypełnić. W 
dalszych zdaniach Jezus wyjaśnia 
sens tego przeciwstawienia i 
konieczność „wypełnienia Prawa dla 
realizacji królestwa Bożego: „kto je 
wypełnia i uczy wypełniać ten 
będzie wielki w królestwie 
niebieskim. Przez królestwo 
niebieskie rozumiemy królestwo 
Boże w jego wymiarze 
eschatologicznym. Wypełnienie 
Prawa zasadniczo warunkuje to 
królestwo w ziemskim wymiarze 
ludzkiego bytowania. Chodzi jednak 
o wypełnienie w pełni 
odpowiadające znaczeniu Prawa, 
Dekalogu, poszczególnych 
przykazań. Tylko takie wypełnienie 
buduje ową sprawiedliwość którą 
zamierzył Bóg- Prawodawca. 
Chrystus- Nauczyciel przestrzega 
natomiast przed taką ludzką 
wykładnią całego Prawa oraz 
poszczególnych zawartych w nim 
przykazań, która nie buduje owej 
sprawiedliwości, jaką zamierzył Bóg- 
Prawodawca: „Jeśli wasza 
sprawiedliwość nie będzie większa 
niż uczonych w Piśmie  
i faryzeuszów, nie wejdziecie  
do królestwa niebieskiego”(Mt5,20). 
Cdn. 
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Niech nikomu nie zabraknie tej 
postawy serca, by dzień po dniu  
stawać się coraz sprawiedliwszym 

człowiekiem. (…) Byśmy nie byli ludźmi 
skupionymi wyłącznie na sobie, o 
których można powiedzieć :
które w życiu kierują się własnym 
interesem”. 
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UŚMIECHNII SIĘ
 
KRADZIEŻ. Święty Augustyn o dobrym 
złodzieju: „Ten potrafi wszystko skraść, 
nawet niebo!”
 
PAMIĘTAJMY O MODLITWIE WIELKIEJ 
NOWENNY FATIMSKIEJ
 
 Rok 2017 jest ostatnim, dziewiątym  
rokiem Nowenny Fatimskiej,
a rozważania nasze dotyczą  hasła 
Droga przez serce
Jezusa, Maryi i naszych. 
w Nowennę przez odmawianie różań
udział w nabożeństwach Pierwszych 
Sobót miesiąca, świadome poświęcenie 
się Niepokalanemu Sercu Maryi, 
odmawianie modlitwy Wielkiej 
Nowenny Fatimskiej. Znakiem 
zaangażowania jest oddawanie Matce 
Bożej swoich radości, swojej pracy, 
swego cierpienia, wszy
intencjach wynagradzających za 
grzechy nasze i świata.
 
FATIMA. To, co się wydarzyło wiosną
1916 roku Łucja opisała: „Bawiliśmy się 
już jakiś czas, gdy zerwał się silny wiatr, 
potrząsał drzewami, a my patrzyliśmy, 
co się dzieje, bo dzień był pogodny. 
Widzieliśmy wtedy, że ponad gajem 
oliwkowym kieruje się w naszą stronę 
postać:(….) młodzieniec 
14- czy 15-letni, bielszy od śniegu, 
prześwietlony promieniami 
słonecznymi, przezroczysty jak kryształ. 
A był bardzo piękny. (…)W miarę jak 
postać się przybliżała, mogliśmy 
rozeznać jej rysy. (…) Zbliżywszy się do 
nas, powiedział: Nie bójcie się, jestem 
Aniołem Poko
mną i uklęknąwszy pochylił głowę aż do 
ziemi i kazał nam powtórzyć trzy razy te 
słowa : „O mój Boże,
uwielbiam Cię, ufam Tobie i kocham 
Cię. Proszę, byś przebaczył tym, którzy 
nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie
ufają Tobie i nie kochają Ciebie”.

człowiekiem. (…) Byśmy nie byli ludźmi 
skupionymi wyłącznie na sobie, o 
których można powiedzieć : „to osoby, 
które w życiu kierują się własnym 
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KRADZIEŻ. Święty Augustyn o dobrym 
złodzieju: „Ten potrafi wszystko skraść, 
nawet niebo!” 

PAMIĘTAJMY O MODLITWIE WIELKIEJ 
NOWENNY FATIMSKIEJ 

Rok 2017 jest ostatnim, dziewiątym  
rokiem Nowenny Fatimskiej, 
a rozważania nasze dotyczą  hasła –
Droga przez serce- przymierze serc- 
Jezusa, Maryi i naszych. Włączamy się 
w Nowennę przez odmawianie różańca, 
udział w nabożeństwach Pierwszych 
Sobót miesiąca, świadome poświęcenie 
się Niepokalanemu Sercu Maryi, 
odmawianie modlitwy Wielkiej 
Nowenny Fatimskiej. Znakiem 
zaangażowania jest oddawanie Matce 
Bożej swoich radości, swojej pracy, 
swego cierpienia, wszystkiego  w 
intencjach wynagradzających za 
grzechy nasze i świata. 

To, co się wydarzyło wiosną 
Łucja opisała: „Bawiliśmy się 

już jakiś czas, gdy zerwał się silny wiatr, 
potrząsał drzewami, a my patrzyliśmy, 
co się dzieje, bo dzień był pogodny. 
Widzieliśmy wtedy, że ponad gajem 
oliwkowym kieruje się w naszą stronę 
postać:(….) młodzieniec  

letni, bielszy od śniegu, 
ietlony promieniami 

, przezroczysty jak kryształ. 
A był bardzo piękny. (…)W miarę jak 
postać się przybliżała, mogliśmy 
rozeznać jej rysy. (…) Zbliżywszy się do 
nas, powiedział: Nie bójcie się, jestem 
Aniołem Pokoju, módlcie się razem ze 
mną i uklęknąwszy pochylił głowę aż do 
ziemi i kazał nam powtórzyć trzy razy te 

„O mój Boże, wierzę w Ciebie, 
uwielbiam Cię, ufam Tobie i kocham 
Cię. Proszę, byś przebaczył tym, którzy 

wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie 
ufają Tobie i nie kochają Ciebie”. 

Potem wstając, rzekł: „Módlcie się tak! 
Serca Jezusa i Maryi słuchają uważnie 
waszych słów i próśb”.
 Nadeszło lato, gdy Anioł ponownie się  
objawił  Łucji , Hiacyncie i Franciszkowi 
: „ Nagle widzimy koło nas tę samą 
postać Anioła, który przemówił : „Co 
robicie, módlcie się, módlcie się wiele! 
Najświętsze Serce Jezusa i Maryi chcą 
wam okazać miłosierdzie. Ofiarujcie 
Bogu Najwyższemu wasze modlitwy i 
ofiary.”Jak mamy pełnić ofiary? 
zapytałam. „ Ze wszystkiego, co 
możecie, składajcie Bogu ofiary jako 
akt zadośćuczynienia za grzechy, 
którymi jest obrażany , oraz za 
nawrócenie grzeszników. Ściągniecie w 
ten sposób pokój na waszą Ojczyznę. Ja 
jestem jej Aniołem stróżem , Aniołem 
Portugalii. Przede wszystkim 
przyjmijcie i znoście z poddaniem 
cierpienia, które Bóg wam ześle”. 
Była jesień, gdy Anioł ukazał się 
dzieciom  po raz trzeci. Łucja tak 
opisuje: „ Nie wiem, ile razy 
powtórzyliśmy tę modlitwę , kiedy 
zobaczyliśmy Anioła, trzymającego w 
lewej ręce kielich, nad którym unosi
się święta Hostia, a z Niej spływały 
krople krwi do kielicha. Nagle kielich z 
Hostią zawisł w powietrzu , Anioł 
klęknął przy nas i kazał nam powtórzyć 
trzy razy: „ Trójco Przenajświętsza,
Ojcze, Synu i Duchu Święty ofiaruję 
Wam Najdroższe Ciało i Krew ,
Bóstwo Pana naszego
Chrystusa , obecnego na wszystkich 
ołtarzach świata  jako zadość 
uczynienie za zniewagi, 
świętokradztwa i obojętności którymi 
jest obrażany. Przez niezmierzone 
zasługi Przenajświętszego
sprawą Niepokalanego Se
błagam o nawrócenie biednych 
grzeszników”.                           
Następnie Anioł podniósł się z klęczek, 
wziął  do swych rąk kielich i Hostię , 
Hostię świętą dał mi, a Krew z kielicha 
rozdzielił między Hiacyntę i Franciszka, 
mówiąc jednocześnie : „ Przyjmijcie 
Ciało  i pijcie Krew Jezusa Chrystusa tak 
strasznie znieważanego przez 
niewdzięcznych ludzi, pokutujcie za ich 
grzechy i pocieszajcie Boga waszego ”
 i ponownie uklęknąwszy powtórzył 
z nami znów tę samą modlitwę:
 „O Trójco Przenajświęts
          

        

Potem wstając, rzekł: „Módlcie się tak! 
Serca Jezusa i Maryi słuchają uważnie 
waszych słów i próśb”. 
Nadeszło lato, gdy Anioł ponownie się  

objawił  Łucji , Hiacyncie i Franciszkowi 
: „ Nagle widzimy koło nas tę samą 

stać Anioła, który przemówił : „Co 
robicie, módlcie się, módlcie się wiele! 
Najświętsze Serce Jezusa i Maryi chcą 
wam okazać miłosierdzie. Ofiarujcie 
Bogu Najwyższemu wasze modlitwy i 
ofiary.”Jak mamy pełnić ofiary? -
zapytałam. „ Ze wszystkiego, co 

, składajcie Bogu ofiary jako 
akt zadośćuczynienia za grzechy, 
którymi jest obrażany , oraz za 
nawrócenie grzeszników. Ściągniecie w 
ten sposób pokój na waszą Ojczyznę. Ja 
jestem jej Aniołem stróżem , Aniołem 
Portugalii. Przede wszystkim 

cie z poddaniem 
cierpienia, które Bóg wam ześle”.  
Była jesień, gdy Anioł ukazał się 
dzieciom  po raz trzeci. Łucja tak 
opisuje: „ Nie wiem, ile razy 
powtórzyliśmy tę modlitwę , kiedy 
zobaczyliśmy Anioła, trzymającego w 
lewej ręce kielich, nad którym unosiła 
się święta Hostia, a z Niej spływały 
krople krwi do kielicha. Nagle kielich z 
Hostią zawisł w powietrzu , Anioł 
klęknął przy nas i kazał nam powtórzyć 

„ Trójco Przenajświętsza, 
Ojcze, Synu i Duchu Święty ofiaruję 
Wam Najdroższe Ciało i Krew , Duszę i 
Bóstwo Pana naszego Jezusa 
Chrystusa , obecnego na wszystkich 
ołtarzach świata  jako zadość 
uczynienie za zniewagi, 
świętokradztwa i obojętności którymi 
jest obrażany. Przez niezmierzone 
zasługi Przenajświętszego Serca i za 
sprawą Niepokalanego Serca Maryi 
błagam o nawrócenie biednych 

                            
Następnie Anioł podniósł się z klęczek, 
wziął  do swych rąk kielich i Hostię , 
Hostię świętą dał mi, a Krew z kielicha 
rozdzielił między Hiacyntę i Franciszka, 

nie : „ Przyjmijcie 
Ciało  i pijcie Krew Jezusa Chrystusa tak 
strasznie znieważanego przez 

udzi, pokutujcie za ich 
i pocieszajcie Boga waszego ” 

i ponownie uklęknąwszy powtórzył  
z nami znów tę samą modlitwę: 
„O Trójco Przenajświętsza” itd. i znikł.  

                              


