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MOJA MAŁA MODLITWA 
 
Miłością przebaczającą  
obejmuję wszystkich, 
którzy niszczą nas, 
naszą wiarę, 
Ojczyznę i  Kościół, 
którzy niszczą życie.  
W Twych Ranach  
umieszczam ich,  
bo Ty wszystko możesz.  
Możesz uleczyć ich 
Jezu mój. 
Proszę za nimi, 
bo oni nie wiedzą,  
co czynią. 
W Sercu Twym 
umieszczam prośbę 
o miłość przebaczającą  
dla mnie 
i całej mojej rodziny 
od wszystkich,  
których ranimy myślą, 
słowem, uczynkiem  
lub  zaniedbaniem. 
Chwała Ojcu i Synowi  
i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, 
teraz i zawsze  
i na wieki wieków. 
Amen. /Weronika/. 

 

 

 

   Chrzest Janowy  
                                                                 

 Kontynuujemy nasze rozważania na temat sakramentu chrztu świętego. 

Chciałbym jednak, abyśmy dzisiaj zastanowili się na temat chrztu nazywanego 

janowym, który jest pewnego rodzaju „wstępem” do chrztu sakramentalnego. U 

trzech ewangelistów – św. Marka (1,9-11), św. Mateusza (3,13-17) i św. Łukasza 

(3,21-22) widzimy bezpośrednią, a u św. Jana (1,32) pośrednią informację o tym, 

że Pan Jezus pozwolił ochrzcić się św. Janowi Chrzcicielowi w Jordanie. Kiedy 

Chrystus wszedł do wód wspomnianej rzeki św. Jan w swoim zażenowaniu, 

zaskoczony wzbraniał się, aby obmyć wodą Baranka bez skazy, bez grzechu, 

mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” (Mt 

3,14). Chrzest Janowy był bowiem wyrazem uznania grzeszności przez 

poddających się jemu, wzywał do nawrócenia, był widzialnym znakiem stałej 

gotowości do zmiany życia. Pan Jezus poddając się tej praktyce wyraził 

konsekwencję przyjęcia ludzkiej natury, ciała ludzkiego. Wcielenie było znakiem 

zbliżenia się Syna Bożego do człowieka; wówczas On – Syn Boży stał się 

podobnym do ludzi we wszystkim oprócz grzechu. Chrzest w Jordanie był 

również znakiem solidarności Chrystusa Pana z każdym człowiekiem, nawet 

grzesznikiem, dla odkupienia którego zechciał podjąć mękę, śmierć i 

zmartwychwstać. Wydarzenie to było również sposobnością do tego, aby objawiła 

się człowiekowi prawda o istnieniu Boga Trójjedynego. Widzimy bowiem tam nie 

tylko Chrystusa, Syna Bożego ale i Ducha Świętego w postaci gołębicy oraz 

słyszymy z otwartych Niebios głos Ojca zaświadczający o tym kim jest Ten 

stojący we wodzie: „Ten jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.” 

Pan Jezus wstępując do Jordanu uświęcił i wodę, i sam obrzęd. Odtąd, po Jego 

zmartwychwstaniu wspólnota Kościoła miała używać tego znaku, który Chrystus 

uczynił sakramentem, aby przyjmujący go, świadomy swoich grzechów, mógł 

dzięki odkupieńczej mocy Syna Bożego otrzymać ich przebaczenie. Innymi 

słowy, Pan Jezus do obrzędu Janowego chrztu dołączył duchowy, niewidzialny, 

ale realny skutek odpuszczenia grzechu pierworodnego i każdego grzechu 

uczynkowego jeśli przyjmowała go osoba dorosła. 

Zbliżają się Święta Wielkanocne, w których celebrujemy odkupienie 

człowieka dokonane przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie 

Pana.Przypadają one w Roku Jubileuszu Bożego Miłosierdzia oraz 

1050 rocznicy Chrztu Polski i 800-lecia chrztu naszej Ziemi 

Lubawskiej. Niech ten święty czas pobudza nas do wdzięczności Panu 

za Jego Ofiarę i miłość przynoszące nam życie wieczne i poprowadzi 

do szczerej modlitwy, abyśmy codziennie okazywali się godni 

wybrania nas na dzieci Boże dokonanego przez Pana w dniu naszego 

chrztu. Radosnego Alleluja!      

    Ks. proboszcz Marcin Staniszewski wraz z ks. Damianem i  ks. Andrzejem 

 

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 

 

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. 7.00 
  

-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 

i po każdej Mszy św. 
 

Redakcja gazetki zaprasza 

chętnych do współpracy. 
Kontakt z księdzem 

proboszczem. 

 

PRZECZYTAŁEŚ – 

PODAJ  DALEJ 

 

 
 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ! 

 

 

 
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. 

  
 

RUCHY I 

STOWARZYSZENIA: 

 

1. SŁUŻBA 

LITURGICZNA 

2. SCHOLA 

PARAFIALNA 

3. ODNOWA W DUCHU 

ŚWIĘTYM 

      -  środa  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 g. .17.00,          

Mortęgi -ostatni czwartek 

m-ca po Mszy św.o g.18.00 

6. RODZINY 

NAZARETAŃSKIE 

- 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.   Borys Truszkowski 06. 02. 2016 

2. Oliwia Gruźlewska 06. 02. 2016 

3. Filip Aleksandrowicz 27. 02. 2016 

4. Maja Banacka 27. 02. 2016 

5. Laura Kowalska 27. 02. 2016 

6. Alicja Tarnowska 12. 03. 2016 

7.   Aleksander Ankowski 19. 03. 2016 

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, 

        3. ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele. 

 

        4.POGRZEBY   
1. Stanisław Śmiechowski 25. 01. 2016 (+ 21. 01. 2016) 

      2.  Kazimierz Sosnowski 26. 01. 2016 (+ 22. 01. 2016) 

      3.  Mieczysław Zakrzewski 03. 02. 2016 (+ 30. 01. 2016) 

      4.  Halina Machujska 06. 02. 2016 (+ 02. 02. 2016) 

      5.  Alfons Kliniewski 09. 02. 2016 (+ 06. 02. 2016) 

      6.  Helena Szefer 16. 02. 2016 (+ 13. 02. 2016) 

      7.  Aleksander Mironyuk 18. 02. 2016 (+ 16. 02. 2016) 

                   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 
 
20 III- Niedziela Palmowa Męki 
Pańskiej. Procesja: Łk19,28-40; Msza: 
Iz50,4-7; Ps22; Flp2,6-11; Łk22,14-23.56 
Zapewniam cię: dzisiaj ze Mną będziesz 
w Raju. 
24 III- Wielki Czwartek, Narodowy Dzień 
życia, Msza Wieczerzy Pańskiej, Wj12,1-
8.11-14; Ps116B; 1Kor11,23-26; J13,1-15 
25 III- Wielki Piątek, Iz52,13-53,12; Ps31; 
Hbr4,14-16;5,7-9; J18,1-19.42 
26 III- 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; Łk24,1-12 
27 III- Niedziela Wielkanocna 
Zmartwychwstania Pańskiego, 
Dz10,34a.37-43;Ps118;Kol3,1-4;j20,1-9 
Wtedy wszedł ów inny uczeń, który 
dotarł wcześniej do grobu. A gdy 
zobaczył, uwierzył. 
03 IV- II Niedziela Wielkanocy, Święto 
Miłosierdzia Bożego, rozpoczyna się 
Tydzień Miłosierdzia, Dz5,12-16; Ps118, 
Ap1,9-11a.12-13.17-19; J20,19-31 
Przyjmijcie Ducha Świętego. Którym 
odpuścicie grzechy są im odpuszczone. 
Którym zatrzymacie, są zatrzymane. 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
koment. ks. M.Krawiec SSP/ 
 
20 III- Łk22, 14-23.56. W całej swej 
Ewangelii św. Łukasz ukazuje Jezusa, 
który zmierza do Jerozolimy, aby tam 
umrzeć na krzyżu i trzeciego dnia 
zmartwychwstać. Jezus nie jest 
zdziwiony tym, że Go odrzucają, chociaż 
boleje nad konsekwencjami, które 
spadną na tych, którzy się tego dopuścili. 
Konsekwentnie podąża ku Jerozolimie, 
aby tam dopełnić aktu największej 
miłości, aby miłosierdzie Boga rozlało się 
na cały świat. Dopiero w świetle męki 
przypowieść o miłosiernym Ojcu nabiera 
niesłychanej mocy. Bóg nie jest bierny w 
obliczu cierpienia człowieka. Posyła 
swego Syna, aby ten przyciągnął do Jego 
miłosiernego Serca  wszystkich 
marnotrawnych synów. 
27 III- J20,1-9 Chrystus żyje! 
Zmartwychwstał i jest wśród nas! 
Światło wielkanocnego poranka 
ostatecznie rozproszyło  mroki grzechu i 
śmierci. Człowiek na nowo stał się wolny, 
na nowo mógł spojrzeć Bogu w oczy i 
niesiony zachwytem, pełen zdumienia i 

podziwu, w radości serca mógł 
wykrzyczeć z całych sił „Pan mój i Bóg 
mój!” Zechciejmy przyjąć światło 
miłości, światło życia, które nigdy nie 
zgaśnie, abyśmy sami świecili jasnością 
zmartwychwstania , jasnością dzieci 
Bożych, jasnością ludzi wolnych od 
grzechu, trwających w komunii ze 
zmartwychwstałym Panem i wszystkimi 
braćmi.  Błogosławiona śmierci 
Chrystusa, z której rodzi się nowe życie! 
03 IV- J20, 19-31 Pośród siedmiu darów 
Ducha Świętego nie ma daru 
przebaczania doznanych krzywd, a 
jednak pierwszym znakiem Jego 
obecności pośród apostołów jest misja 
odpuszczania grzechów, jednania ludzi z 
Bogiem, bliźnim i z sobą samym. Ten 
potrójny wymiar przebaczenia powinien 
nam przypominać  przykazanie miłości, 
ono bowiem także realizuje się w tych 
trzech wymiarach. Stąd prosty wniosek, 
że nie ma miłości bez Ducha Świętego. 
Nie ma miłości i nie może jej być tam, 
gdzie nie ma doświadczenia 
przebaczenia grzechów.  
 
KATECHEZA ŚW.JANA PAWŁAII 
   
  ŚWIADOMOŚĆ SENSU CIAŁA  I 
PIERWOTNA NIEWINNOŚĆ. C.d. 
Pierwotna niewinność należy do 
tajemnicy ludzkiego „początku”; od tej 
niewinności człowiek „historyczny”  
odgrodził się granicą grzechu 
pierworodnego. Nie znaczy to jednak, iż 
tajemnicy tej nie może przybliżyć 
swojemu teologicznemu zrozumieniu. 
Człowiek „historyczny stara się 
zrozumieć tajemnicę pierwotnej 
niewinności niejako przez kontrast 
sięgając również do doświadczenia swej 
winy, swojej grzeszności. Pierwotną 
niewinność jako rys istotny dla teologii 
ciała stara się zrozumieć, wychodząc  od 
doświadczenia wstydu, sam bowiem 
tekst biblijny na to go naprowadza. 
Niewinność pierwotna jest więc tym, co 
„radykalne”, czyli u samego korzenia, u 
samych podstaw wyklucza wstyd ciała w 
relacji mężczyzna – kobieta, eliminując 
jego potrzebę wewnątrz człowieka, w 
samym jego sercu, czy też w samym 
sumieniu. Jakkolwiek bowiem 
niewinność pierwotna mówi przede 
wszystkim o darze Stwórcy, o łasce, 
która równocześnie umożliwiała 
człowiekowi poprzez jego męskość  i 
kobiecość, to równocześnie niewinność 
ta zdaje się w sposób szczególny 

wskazywać na stan wewnętrzny 
ludzkiego serca, ludzkiej woli. 
Przynajmniej pośrednio zawiera 
się w niej objawienie i zarazem 
odkrycie ludzkiej świadomości 
moralnej. Objawienie i odkrycie 
całego wymiaru sumienia. 
Oczywiście przed „poznaniem 
dobra i zła”. Poniekąd rozumie 
się ją jako pierwotną prawość. 
Spróbujmy więc w tym pryzmacie 
naszego „historycznego a 
posteriori” niejako 
zrekonstruować ów rys 
pierwotnej niewinności jako 
zawartej we wzajemnym 
przeżyciu ciała , w tym 
pierwotnym doświadczeniu 
oblubieńczego sensu ciała o 
jakim świadczy Księga Rodzaju 
2,23 -25. Jeśli pierwotna 
szczęśliwość i niewinność są 
wpisane w ten obraz komunii 
osób jako dwa zbieżne wątki 
bytowania człowieka w samej 
tajemnicy stworzenia , to 
uszczęśliwiające poczucie sensu 
ciała, czyli oblubieńczego sensu 
męskości i kobiecości człowieka, 
jest uwarunkowane pierwotną 
niewinnością. Zdaje się, że nic nie 
stoi na przeszkodzie, ażeby ów 
rys pierwotnej niewinności 
rozumieć jako szczególną 
czystość serca, które 
wewnętrznie zachowuje 
wierność dla daru 
współmiernego z oblubieńczym 
znaczeniem ciała. W 
konsekwencji zaś tak rozumiana 
niewinność pierwotna objawia 
się jako niezmącone świadectwo 
sumienia, które ( w tym 
przypadku) wyprzedza wszelkie 
doświadczenie dobra i zła, 
niemniej takie niezmącone 
świadectwo sumienia tym 
bardziej jest czymś 
uszczęśliwiającym. Można 
powiedzieć, że poczucie 
oblubieńczego sensu ciała w jego 
męskości i kobiecości  dopiero w 
tym świadectwie staje się „ po 
ludzku” uszczęśliwiające. Sprawie 
tej, to znaczy sprawie związku, 
jaki w analizie „początku „ 
człowieka zarysowuje się 
pomiędzy jego niewinnością  
(czystością serca) a 

szczęśliwością poświęcimy 
jeszcze następne rozważania.  
 
SŁOWO OJCA 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.  
 
POWSTAĆ Z MARTWYCH- CO 
TO ZNACZY?                             
 
 Takie pytanie stawiali sobie 
uczniowie, gdy Jezus 
zapowiadał, że będzie cierpiał, 
zostanie ukrzyżowany, a 
trzeciego dnia 
zmartwychwstanie. Zgodnie z 
wiarą Kościoła Chrystusowe 
Zmartwychwstanie nie jest 
zwykłym powrotem do 
ziemskiego życia, 
wskrzeszeniem, jak w przypadku 
Łazarza, córki Jaira czy 
młodzieńca z Nain. Określamy je 
jako przejście Jego uwielbionego 
ciała ze stanu śmierci do 
wiecznego Boskiego życia poza 
czasem i przestrzenią. Grób 
pozostał pusty, a żywy Jezus 
ukazywał się wybranym 
osobom. Nie ma w historii 
wydarzenia, które byłoby lepiej 
udowodnione, niż 
Zmartwychwstanie. Jezus na 
pewno umarł.  Nie było potrzeby 
łamania Mu kości nóg aby 
przyśpieszyć zgon, bo już nie żył, 
ale dla pewności żołnierz przebił 
Mu bok i wypłynęła z niego krew 
i woda. Potem został pochowany 
zgodnie ze zwyczajami 
żydowskimi w nowym grobie, na 
który zatoczono ciężki kamień. 
Co więcej, grób opatrzono 
rzymskimi pieczęciami, aby nikt 
nie ważył się go naruszyć i 
pozostawiono przy nim rzymską 

straż, która czuwała pod sankcją utraty 
własnego życia. Mimo to trzeciego dnia 
okazało się, że grób jest pusty! Nikt nie 
był w stanie tego podważyć. Mamy 
zatem pusty grób jako świadectwo 
Zmartwychwstania. To jednak zbyt 
mało. Zasadniczym argumentem są 
chrystofanie, czyli objawianie się 
żywego Chrystusa nie tylko apostołom. 
Nie może tu być mowy o halucynacji, 
bo objawień było dużo i widziało je 
wiele osób. Zmartwychwstały Chrystus 
objawił się również Szawłowi w drodze 
do Damaszku. Dzięki temu ten 
wykształcony , inteligentny i gorliwy 
Żyd z prześladowcy Kościoła stał się 
największym apostołem pogan. Jednak 
spotkanie z żywym Jezusem radykalnie 
odmieniło życie apostołów, gdyż odtąd 
z odwagą głosili prawdę o Jego 
Zmartwychwstaniu i niemal wszyscy 
przypieczętowali to świadectwo 
męczeńską śmiercią. Całe życie 
Kościoła opiera się na tej pierwotnej 
wierze apostołów, którzy początkowo 
absolutnie nie chcieli słyszeć o tym, co 
mówiły niewiasty, że grób jest pusty. 
Nawet, gdy Jezus stanął przed nimi w 
wieczerniku, myśleli, że widzą ducha. 
Dlatego Jezus zaczął jeść na ich oczach. 
Dopiero wtedy uwierzyli , że stoi przed 
nimi prawdziwy Syn Boży. Jezus nawet 
po Zmartwychwstaniu nie zniewolił 
apostołów swoim Boskim majestatem. 
Pomimo Jego niesamowitego zjawienia 
się, pozostawił margines na wolny 
wybór człowieka, aby ten sam mógł 
opowiedzieć się za Jezusem. Dlatego 
apostołowie też musieli uwierzyć i nie 
przyszło im  to łatwo, czego dowodem 
jest postawa Tomasza /K/. 

 
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. 
 

MÓWIĄ WIELCY   
 
Dla Boga każdy człowiek bez wyjątku 
jest skarbem drogocennym  
/ bł. ks. Jerzy Popiełuszko/. 
 
UŚMIECHNII SIĘ     
 
NIEDZIELA PALMOWA. W pewnej 
parafii ksiądz celebruje Mszę w 
Niedzielę Palmową; trwa 
błogosławienie palm. Po zakończeniu 
Mszy pojawia się w zakrystii kobieta 
ze łzami w oczach. –  Och, proszę 
księdza, to strasznie głupie, ale moje 
palmy nie zostały poświęcone!  – 
Dlaczego tak się stało?  - Spóźniłam 
się na Mszę. A jeszcze bardziej jest mi 
głupio, bo mieszkam tuż obok 
kościoła.  – Droga pani, proszę się 
uspokoić  - odpowiada uprzejmie 
ksiądz – moja władza sięga na 
kilometr. /tekst autentyczny/ 
 
DZIĘKCZYNIENIE 
Dziękuję, Jezu, za Twoją  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, Panie, za ukrzyżowanie, 
śmierć, boku przebicie, 
za moje życie. 
Dziękuję, Jezu, za Twą zgodę,  
Twoje milczenie, 
za Mękę świętą, 
moje wybawienie. 
Dziękuję, 
za Twe Zmartwychwstanie, 
na moje  powstanie- 
nowe życie dla mnie. 
Życie nowe to wolność, 
Moc i miłość, 
Pokój, radość, sprawiedliwość, 
to poranka zorze, 
to Królestwo Boże./Weronika/ 

 


