
26.09.21 NIEDZIELA
Lb 11,2529; Ps 19; Jk 5,16; 

Mk 9,3843.45.4748
„KTO BOWIEM NIE JEST 

PRZECIWKO NAM, TEN JEST 
Z NAMI”

27.09.21 PONIEDZIAŁEK
Za 8,18; Ps 102; Łk 9,4650

„I BĘDĄ MOIM LUDEM, A JA 
BĘDĘ ICH BOGIEM”

28.09.21 WTOREK
Za 8,2023; Ps 87; Łk 9,5156

„CHCEMY IŚĆ Z WAMI, 
ALBOWIEM 

ZROZUMIELIŚMY, ŻE Z WAMI 
JEST BÓG”

 
29.09.21 ŚRODA

Dn 7,910.1314 albo Ap 12,7
12a; Ps 138; J 1,4751

„WOBEC ANIOŁÓW PSALM 
ZAŚPIEWAM PANU”

30.09.21 CZWARTEK
Ne 8,14a.56.7b12; Ps 19; 

Łk 10,112
„A NIE BĄDŹCIE 

PRZYGNĘBIENI, GDYŻ 
RADOŚĆ W PANU JEST 

WASZĄ OSTOJĄ”
 

01.10.21 PIĄTEK
Ba 1,1522; Ps 79; Łk 10,1316

„NIE PAMIĘTAJ NAM WIN 
PRZODKÓW NASZYCH”

02.10.21 SOBOTA
Wj 23,2023; Ps 91; 

Mt 18,15.10
„ANIOŁOM KAZAŁ, ABY 

STRZEGLI CIEBIE”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

W dzisiejszej Ewangelii św. Marek 
przedstawia rozmowę Jezusa 
z Janem. Chrystus udziela nam 
życiowej mądrości: mamy 
dostrzegać dobro w każdym 
człowieku, także w tym, który nie 
przyznaje się do Jezusa, również 
przez niego Bóg potrafi czynić 
wiele dobra. Zbawiciel przestrzega 
nas przed podejrzliwością 
i przypisywaniem komukolwiek 
złej woli.
Jezus jest hojny wobec wszystkich, 
których stać na najprostsze gesty 
dobroci, choćby pokazane umycie 
kubka wodą. I po raz kolejny 
otrzymujemy pouczenie 
o drobnych czynach dobra 
wykonanych z sercem, 
z przylgnięciem do Jezusa, które 
mogą zapewnić nam zbawienie 
w Niebie.
 Dodaje, ponadto iż nie możemy 
być zgorszeniem dla słabszych 
w duchowej wędrówce. Ciąży na 
głęboko wierzących ogromna 
odpowiedzialność, z której nikt nas 
nie zwalnia. 
 Ostatni fragment w pewnym 
sensie wywyższa osoby 
niepełnosprawne, które mimo 
swojej ułomności mają ogromną 
nadzieję na wejście do Królestwa 
Bożego. Jest to trudna nauka 

Unikać okazji do 
grzechu........................................1
Z aniołami...................................2
Intencje mszalne...............3
Ogłoszenia duszpasterskie......... 4

o odrąbywaniu ręki, nogi, czy 
wyłupaniu oka. Pan pragnie, abyśmy 
jak najczystsi mieli okazję się 
zbawić. Jest to także nawiązanie do 
grzechu pychy, czyż nie zdarza się 
nam w myślach wychwalać samych 
siebie a słowem obmawiać i źle 
wyrażać się o innych i do takiego 
przykładu może nawiązywać ostatnia 
część markowej perykopy.
 Zastanówmy się, czy i my nie mamy 
jakiegoś fragmentu , który swojego 
ciała, który nie podobałby się 
Jezusowi? Bóg czasem ciężko 
doświadcza, przez co chce nas 
bardziej uświęcić w drodze ku Domu 
Ojca.
 Autor powyższych słów, po 
przeczytaniu dzisiejszego Słowa 
Bożego i u siebie coś znalazł. 
Zagłębiwszy się w swoją duszę, 
każdy może coś słabego znaleźć, 
lecz Pan chce naszego oczyszczenia 
i naszej poprawy, postarajmy się 
o dobre myśli i piękne uczynki, aby 
inni ludzie chwalili nas przed 
Bogiem. 
 Na koniec osobista refleksja 
dotycząca aniołów  chętnie 
i nabożnie módlmy się do nich, oni 
bowiem nas strzegą i opiekują się 
nami każdego dnia. Osobiście często 
odczuwam ochrony swojego anioła, 
szczególnie w podróży. Modlimy się 
za inne osoby, to i posyłajmy do ich 
aniołów swojego, by dodawał 
wsparcia. Mówiąca o tym nauka 
zwie się angelologią i jest słabo 
rozpowszechniona. Warto poczytać 
o aniołach i ubogacać nasze 
westchnienia do nich. Ci pomocnicy 
Boga wspierają i się nami opiekują. 

ROK 2021 26 września nr 39 (929)www.bratalbert.ilawa.pl

Kajetan Stawski

Unikać okazji do 
grzechu



Z  A N I O Ł A M I  P R Z E Z  Ż Y C I E  

Rozpoczynający się tydzień jest 

dość bogaty pod względem 

liturgicznym. Jest święto i są 

wspomnienia obowiązkowe. 

Można powiedzieć, że w tych 

dniach przewodzą Aniołowie. 

Otóż 29 września przykuwa 

święto świętych Archaniołów:  

Michała,  Gabriela i Rafała, a 2 

października Aniołów Stróżów. 

Te duchowe, niebiańskie istoty 

strzegą nas przez całe życie. 

Często jednak są niezauważani. 

Posłani przez Boga pomagają 

nam w codziennej walce. Mówią 

do nas: „Nie bójcie się”. 

Aniołowie chcą nam pomóc 

w wędrówce przez życie. 

Szanują jednak naszą wolną 

wolę. Niczego nie zrobią za nas. 

Mogą jedynie nam 

podpowiedzieć, doradzić, 

natchnąć. Jedyne, co musimy 

zrobić, to poprosić ich o pomoc, 

gdyż Aniołowie nie narzucają się 

i nie ignorują w nasze życie. 

Anioł Stróż jak sama nazwa 

wskazuje, pełni obowiązek 

stróża, strażnika – tego, który 

czuwa. Jest z nami 24 godziny 

na dobę. Zachowuje nas od 

zewnętrznych i wewnętrznych 

niepokojów, towarzyszy na 

modlitwie, pomaga zawrócić ze 

złej drogi. Jaka jest siła modlitwy 

do Aniołów przekonała się 

pewna młoda dziewczyna, która 

dzieli się swoim 

Tygodnik ALBERTÓWKA

Str. 2

doświadczeniem na łamach 

pewnego dwumiesięcznika.  Nie 

była pewna czy kocha swojego 

narzeczonego. Znała go od 

dzieciństwa. Wychowali się na 

tym samym podwórku, chodzili do 

tego samego przedszkola, szkoły 

podstawowej – siedzieli nawet 

w jednej ławce, dzielili się 

kanapkami. Po ukończeniu 

podstawówki, można powiedzieć, 

że drogi się rozeszły, gdyż każdy 

z nich był w innej szkole. 

Utrzymywali jednak w dalszym 

ciągu kontakt ze sobą. 

Lubili ze sobą rozmawiać, 

chodzić na spacery, spędzali ze 

sobą sporo czasu. Dziewczyna 

zaczęła myśleć o wspólnej 

przyszłości. Podczas jej urodzin 

oświadczył się. Nie wyobrażała 

sobie życia bez niego. Ale 

roztropna mama zapytała ją czy 

naprawdę go kocha tak z całego 

serca. I to pytanie zadecydowało 

o podjęciu decyzji. Mama 

podpowiedziała jej, że niech 

pomodli się do Anioła czy nawet 

do Archaniołów. Ona tak czyni, 

jak nie wie, jaką ma podjąć 

decyzję. Dziewczyna tak 

postąpiła. Już wieczorem 

pomodliła się litanią do 

Archaniołów. Modliła się każdego 

dnia. Prosiła o jakiś znak. Kilka 

dni później powiedziała 

chłopakowi, że nie może zostać 

jego żoną. Bardzo go lubi, 

szanuje, ale co to jest między 

nimi, to na pewno nie jest 

miłość. Chłopak powiedział jej, 

że to samo czuje. Kamień spadł 

mu serca  jak powiedział. 

Modlitwa do Anioła zdziałała 

cuda. Nikt nie czuł się urażony. 

Św. o. Pio doświadczał opieki 

aniołów i często korzystał z ich 

pomocy w różnych sprawach. 

Z jego pism wynika, że udzielał 

rad na temat zachowania wobec 

naszych Aniołów Stróżów. Prosił 

o docenianie swojego 

niewidzialnego Opiekuna. Pisał: 

”Nigdy nie mów, że zostałaś 

sama ze swoimi trudnościami. 

Nigdy nie mów, że nie masz 

nikogo, dla kogo możesz 

otworzyć swoje serce i zaufać. 

Byłaby to ogromna 

niesprawiedliwość dla 

niebiańskiego posłańca”. Trzeba 

pamiętać, że Aniołowie są 

pośrednikami między Panem 

Bogiem a ludźmi. Pan Bóg się 

nimi posługuje i działa także 

przez nich. Czy w naszym życiu 

zwracamy się do Aniołów? 

Warto zaprzyjaźnić się ze swoim 

Aniołem. Ale warto również 

zaprzyjaźnić się ze św. 

Michałem Archaniołem. Św. 

Michał jest Aniołem Mocy. 

Przyjaźń z nim sprawia, że 

stajemy się mocni. 

DMG



Intencja powszechna  
Ekologicznie zrównoważony styl 
życia

Módlmy się, abyśmy wszyscy 
dokonywali odważnych wyborów na 
rzecz stylu życia powściągliwego 
i ekologicznie zrównoważonego, 
ciesząc się z ludzi młodych, którzy 
się w to zdecydowanie angażują.
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INTENCJA  PAPIESKA 
NA MIESIĄC 

WRZESIEŃ

święte miłosierdzie.
7:00  Intencja wynagradzająca za 
grzechy przeciw Niepokalanemu 
Sercu NMP.
7:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla członkiń I Róży 
Żywego Różańca i ich rodzin.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Jadwigi i Józefa 
Eremusów w 50. rocznicę ślubu 
oraz o potrzebne łaski dla ich 
dzieci z rodzinami.
18:00 + Za zmarłego męża 
Bernarda Szczecha, za rodziców 
Wasielewskich i Szczechów, za 
brata Władysława Wasielewskiego 
oraz za Cecylię, Edmunda 
i Helenę oraz Annę Wasielewską, 
a także Pawła Szczecha.
18:00 + Za zmarłego tatę 
Bronisławę Wojdata w 22. 
rocznicę śmierci i za siostrę Janinę 
w 5. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą Adelę 
Kiełkucką (greg.).

3 października  XXVII 
niedziela zwykła
6:30 + Za zmarłą Janinę 
Augustyniak (Mszę św. zamówił 
syn).
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
7:30 + Za zmarłego męża i ojca 
Wiesława Cwawińskiego w 5. 
rocznicę śmierci.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłych rodziców: 
Annę i Maksymiliana 
Goliszewskich.
12:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Zosi w 1. 
rocznicę urodzin.
12:00 + Za zmarłego Arkadiusza 
Szechlickiego.
13:15 + Za zmarłą Adelę 
Kiełkucką (greg.).
15:00 + Za zmarłego Józefa 
Bytnera, za Władysławę 
i Maksymiliana Szubring oraz 
Stanisława Grzegorzewskiego.
18:00 + Za zmarłego tatę 
Kazimierza Taranowskiego, za 
brata Jarosława oraz teścia 
Romana Załogę.
18:00 + Za zmarłego Tadeusza 
Siennickiego w 16. rocznicę 
śmierci, za Zofię i Władysława 
Siennickich, za Alfonsa Winiarza 
oraz Mariannę i Ignacego 
Winiarzów.

INTENCJE MSZALNE
27 września  poniedziałek
7:00  O zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Najświętszej dla rodziny 
Wesołowskich oraz uregulowanie 
spraw rodzinnych wnuków.
7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wrzodaka w 9. rocznicę śmierci 
oraz za Jadwigę, Mieczysława 
i Wacławę Wrzodaków.
18:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla Jakuba.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo dla Zofii 
i Jana Gogolinów w 56. rocznicę 
śmierci oraz o potrzebne łaski dla 
ich dzieci z rodzinami.
18:00 + Za zmarłą Wiolettę 
Górecką w 50. rocznicę urodzin.
18:00 + Za zmarłą Kazimierę 
Szklarz (greg.).

28 września  wtorek
7:00 + Za zmarłą Kazimierę Szklarz 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Mirosława 
Litwińskiego.
18:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla Jakuba.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Marię i Stefana Jurkiewiczów oraz 
za dziadków: Józefinę i Teofila 
Kornackich.
18:00 + Za zmarłą Janinę Bielicką 
w 12. rocznicę śmierci, za 
Bolesława Bielickiego oraz za 
babcie i dziadków z obu stron.

29 września  środa
7:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla Jakuba.

7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla ks. Michała z okazji 
imienin (Mszę św. zamówiła 
wspólnota „Margaretka”).
7:00 + Za zmarłą Kazimierę Szklarz 
(greg.).
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Michała.18:00 + 
Za zmarłego męża, tatę i dziadka 
Edwarda Szymaniaka w 7. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Teresę, Michała 
i Jana Wyszkowskich, za Elżbietę 
Niską oraz za zmarłych z ich 
rodzin.

30 września  czwartek
7:00 + Za zmarłą Lucynę Walczuk 
w 30. dzień po pogrzebie.
18:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla Jakuba.
18:00 + Za zmarłą Kazimierę 
Szklarz (greg.).
18:00 + Za zmarłego Aleksandra 
Bryska w 30. dzień po śmierci.
18:00 + Za zmarłą mamę Teresę 
Rzepkę w 3. rocznicę śmierci, za 
Wacława i Benedykta Rzepkę oraz 
za Jerzego Omelańczuka.

1 października  pierwszy piątek 
miesiąca
7:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Mirosława 
Litwińskiego.
18:00 + O dar nieba, za 
wstawiennictwem św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej, dla męża 
Marcina Poprawskiego.
18:00 + Za zmarłego męża 
Bernarda Zielińskiego w 22. 
rocznicę śmierci, za syna 
Waldemara, z rodziców: Mariannę 
i Józefa Zielińskich oraz Jadwigę 
i Władysława Jakubowskich, 
a także za ciocię Monikę 
Osmańską.
18:00 + Za zmarłą Hannę 
Wiśniewską (Mszę św. zamówiły 
koleżanki).

2 października  pierwsza sobota 
miesiąca
7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla członkiń i członków Róż 
Żywego Różańca naszej parafii 
i ich rodzin.
7:00  W podziękowaniu Bogu 
Ojcu, przez Niepokalane Serce 
Maryi, za dar Maryi, za dar 
modlitwy różańcowej oraz za Jego 



Ksiądz proboszcz: ks. kan.
 Marian Florek
502 601 557

1. Kazimierz Gołębiewski  
zmarł 21 XII 2001 r.

2. Wioletta Rentflejsz 
zmarła 20 XII 2001 r.

3. Zbigniew Kaczyński  
zmarł 22 XII 2001 r.

4. Arkadiusz Kupiec  
zmarł 7 XII 2002 r.

5. Marianna Ogrodowska  
zmarła 11 XII 2002 r.
6. Janina Rydzińska  
zmarła 12 XII 2002 r.

7. Longina Rasztemborska 
zmarła 5 XII 2003 r.

8. Janina Modrzewska 
zmarła 12 XII 2003 r.

9. Stanisław Machnowski 
zmarł 4 VI 2004 r.

10. Barbara Zielińska 
zmarła 12 VI 2004 r.

  11. Barbara Urbańska 
zmarła 12 VI 2004 r.
12. Gertruda Grec 

zmarła 14 VI 2004 r.
13. Romuald Berka 
zmarł 6 IX 2005 r.

14. Michalina Lelonek 
zmarła 7 IX 2005 r.

15. Kazimierz Grzonkowski 
zmarł 25 IX 2005 r.

16. Jadwiga Wrzodak 
zmarła 30 IX 2005 r.
17. Stefan Jabłoński 
zmarł 15 IV 2006 r.

18. Stanisław Zapadka 
zmarł 24 IV 2006 r.
19. Zbigniew Kryk 
zmarł 19 V 2006 r.
20. Jan Podliński 
zmarł 21 V 2006 r.

21. Łucja Zalewska 
zmarła 11 I 2007 r.

22. Józef Mazurewicz 
zmarł 15 I 2007 r.

23. Stanisława Zdanowska 
zmarła 24 I 2007 r.
24. Antoni Kremski
 zmarł 3 II 2007 r.
25. Mikołaj Hatała 
zmarł 4 II 2007 r.
26. Henryk Tyc 

zmarł 6 XII 2020 r.
27. Stanisław Klinicki 

zmarł 6 XII 2020 r.
28. Karol Smółkowski

 zmarł 7 XII 2020 r.
29. Regina Gałkus  
zmarła 11 XII 2020 r.
30. Janina Pucińska 
zmarła 3 XII 2020 r.
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Sakrament Pojednania: 

w niedziele podczas każdej Mszy Św., 

w dni powszednie o 7.00 i o 17.30

Msze św. Niedziela i Święta:
6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 15.00, 16.30, 18.00

Dni powszednie:7.00, 18.00
Kancelaria Parafialna czynna: 

poniedziałek, wtorek, czwartek: 17.00  18.00, 
środa: 16.00  18.00

Numer Konta Parafii św. Brata Alberta w Iławie:
 PKO BP  15 1020 3583 0000 3302 0047 5186

Bóg zapłać za składane ofiary...

Str. 4 Druk: Parafia p.w. św. Brata Alberta w Iławie

A D M I N I S T R ATO R E M    
K A P L I C Y 

P R Z E D P O G R Z E B O W E J
P R Z Y PA R A F I I  

Ś W.  B R ATA A L B E RTA
J E S T F I R M A „ K O R I M ”

8 : 0 0    1 8 : 0 0  
t e l .  0 8 9  6 4 8 2 2 4 6

1 8 : 0 0    8 : 0 0  
t e l .  0 8 9  6 4 9 4 8 3 3

k o m .  0  6 0 4  4 3 2  9 8 4

Księża wikariusze:

ks. Michał Budek

ks. Paweł Liszewski  668 038 310

Ofiarodawcy i dobroczyńcy parafii
budowy kościoła św. Brata Alberta
w Iławie, których w sposób szczególny polecimy 
Bogu podczas Mszy św.
w dniu  03. 10.  2021 r. o godzinie 07:301.Pan Jezus udziela nam dzisiaj 

życiowej mądrości: mamy 
dostrzegać dobro w każdym 
człowieku, także w tym, który nie 
przyznaje się do Jezusa. Również 
przez niego Bóg potrafi czynić 
wiele dobra. 
2.W piątek rozpoczyna się 
październik – miesiąc modlitwy 
różańcowej. Niech będzie on dla 
nas czasem wspólnej modlitwy 
z Maryją. Weźmy do rąk różaniec 
i polecajmy Jej problemy, bolączki 
i trudności, z jakimi się borykamy. 
Od czwartku przez cały 
październik będziemy gromadzić 
się codziennie w naszej świątyni 
na wspólnej modlitwie różańcowej 
o godz. 17:30.
3. Dzieci również zapraszamy na 
różaniec. Pamiętajmy, że Matka 
Boża zarówno w Fatimie, jak 
i w Gietrzwałdzie objawiła się 
właśnie dzieciom prosząc je 
o odmawianie różańca. Prosimy 
rodziców, aby w miarę swoich 
możliwości przychodzili ze swoimi 
dziećmi na to piękne 
nabożeństwo. Wiernych, którzy 
nie będą mogli brać w nich 
udziału, zachęcamy do 
odmawiania modlitwy różańcowej 
w swoich domach. 
4.W piątek, 1 października, 
rozpoczyna się nowy rok 
akademicki. Polecamy studentów 
i wykładowców szkół wyższych 
opiece Pana Jezusa, naszego 
jedynego Boskiego Nauczyciela. 
Modlimy się, aby rozwojowi 
intelektualnemu młodego 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
człowieka zawsze towarzyszył jego 
rozwój duchowy.
5.W tym tygodniu przypada  pierwszy 
piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
Spowiedź z racji pierwszego piątku 
będzie w piątek od godz. 17:00 do 
18:00.
6.Zachęcamy dzieci z klas IV, które 
w tym roku przystąpiły do Pierwszej 
Komunii Świętej, aby podjęły 
nowennę 9 pierwszych piątków 
miesiąca. Pan Jezus objawił św. 
Małgorzacie, że Jego Serce płonie 
miłością do ludzi, którzy w zamian 
odpłacają Mu oziębłością, 
obojętności, wzgardą 
i niewdzięcznością. Prosił, aby 
wszyscy, którzy chcą Mu okazać 
swoją miłość, przystępowali do 
Komunii św. wynagradzającej przez 9 
kolejnych pierwszych piątków 
miesiąca. Nie bądźmy nieczuli na 
prośbę Chrystusa. On, Król i Pan, 
nasz Zbawiciel, prosi, jak żebrak, 
o naszą miłość.  Przypominamy, że 
nowennę 9 pierwszych piątków 
można podjąć również w dorosłym 
życiu.
7.Czcicieli Matki Bożej zapraszamy 
w sobotę, 2 października, na Mszę 
św. o godz. 7:00 i nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi. Po nim 
będzie zmiana tajemnic różańcowych.
8.Opiece Maryi  Królowej różańca św. 
polecamy jubilatów i solenizantów 
całego tygodnia, zmarłych w ostatnich 
dniach Parafian polecamy Bożemu 
Miłosierdziu.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ 
NAM:
28 IX – św. Wacław, męczennik 
i główny patron Czech, jako czeski 
król przykładem własnego życia 
utwierdzał wiarę chrześcijańską 
w swoim kraju; został zamordowany 
na polecenie swojego młodszego 
brata Bolesława;
29 IX – święci Archaniołowie: Michał, 
Gabriel i Rafał; ich imiona oznaczają 
odpowiednio: Michał − „któż jak Bóg”, 
Gabriel − „moc Boża”, Rafał − „Bóg 
uzdrawia”.


