
3.10.21 NIEDZIELA
Rdz 2,1824; Ps 128; 
Hbr 2,911; Mk 10,216

„NIECHAJ NAS ZAWSZE PAN 
BÓG BŁOGOSŁAWI” 

4.10.21 PONIEDZIAŁEK
Jon 1,12,1.11; Ps (Jon 2); 

Łk 10,2537
„A KTO JEST MOIM 

BLIŹNIM?”
 

5.10.21 WTOREK
Jon 3,110; Ps 130; 

Łk 10,3842
„I ULITOWAŁ SIĘ BÓG NAD 

NIEDOLĄ, KTÓRĄ 
POSTANOWIŁ NA NICH 

SPROWADZIĆ, I NIE ZESŁAŁ 
JEJ”

6.10.21 ŚRODA
Jon 4,111; Ps 86; Łk  11,14

„PANIE, TY JESTEŚ BOGIEM 
MIŁOSIERNYM”

7.10.21 CZWARTEK
Mi 3,1320a; Ps 1; Łk 11,513

„BĄDŹ POCHWALONA BOŻA 
RODZICIELKO”

 
8.10.21 PIĄTEK

Jl 1,1315; 2,12; Ps 9; 
Łk 11,1526

„PAN BĘDZIE SĄDZIŁ TEN 
ŚWIAT SPRAWIEDLIWIE”

 
9.10.21 SOBOTA

Jl 4,1221; Ps 97; Łk 11,2728
„ŚWIATŁO WSCHODZI DLA 

SPRAWIEDLIWEGO I 
RADOŚĆ DLA LUDZI 
PRAWEGO SERCA”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

W dzisiejszych czytaniach 
przewija się aspekt 
błogosławieństwa bożego 
ludziom. .
 W księdze Rodzaju Pan Bóg 
stawia obok mężczyzny kobietę, 
chcąc, by miał pomocniczkę 
w ziemskim pielgrzymowaniu. 
Stwórca w pewnym sensie lituje 
się nad człowiekiem, zauważa 
bowiem słabość człowieka. 
Tworząc najmniejszą podówczas 
wspólnotę błogosławi jej 
i pragnie dobra. Uwidacznia się 
to w oddaniu całej ziemi we 
władanie ludzi.
 Psalmista dopowiada iż 
będziemy mieli zbawienie, gdy 
starać się będziemy wypełniać 
wolę bożą w łączności z Jezusem. 
Wspomina o mnogości 
potomstwa, które będzie również 
formą błogosławieństwa Pana. 
Nasze bezinteresowne 
obdarowywanie w rodzinie 
w małżeństwie podoba się Bogu 
Ojcu, który pragnie jak 
najczęstszego pokonywania trudu 
w codziennych czynnościach.
 W liście do Hebrajczyków 
podniesiona jest formuła 
braterstwa i uświęcenia każdego 
człowieka. Starajmy się nie 

Niechaj nas zawsze Pan Bóg 
błogosławi...................................1
Zżyjmy się 
z Różancem!................................2
Intencje mszalne................3
Ogłoszenia duszpasterskie.......... 4

zawstydzać Naszego Pana i Brata 
Jezusa Chrystusa, aby zawsze mógł 
o nas powiedzieć – 
„prawdziwie ci są Moi”
 Dzisiejsza ewangelia przedstawia 
rozmowę Chrystusa z 
Faryzeuszami, a potem z uczniami 
na temat małżeństwa. Pan 
przywołuje początek księgi 
Rodzaju i wspomina o odejściu z 
domu rodzinnego i stworzeniu 
nowej małej wspólnoty. W czasach 
pierwszych chrześcijan kobieta była 
w cieniu mężczyzny, a jej rola w 
życiu społecznym była 
sprowadzona do zajmowania się 
ogniskiem domowym. Jezus 
podnosi i zrównuje rolę obojga 
osób mówiąc – „odtąd będą jednym 
ciałem”.
 Uczniom objaśniał sprawę 
cudzołóstwa. Następnie nakazał im, 
by pozwalali przychodzić do niego 
dzieciom. Po raz kolejny 
przyrównuje Chrystus postawę 
dzieci ich czystość wiary do naszej 
postawy. Mamy być dziećmi 
bożymi i z taką formą zaufania 
kroczyć po ścieżkach naszego 
życia, tzn. winniśmy zachowywać 
czystość i uczciwość w naszym 
zachowaniu w domu, pracy i z 
relacji z drugim człowiekiem, a 
wówczas Pan będzie nam 
błogosławił.
 Taką relacją z Bogiem 
zachowywali św. Teresa od 
dzieciątka Jezus, św. Faustyna 
Kowalska i św. Franciszek z Asyżu. 
Starajmy się ich naśladować w 
pragnieniu miłości do Boga i w 
realizowaniu swojej świętości.
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Kajetan Stawski

Niechaj nas zawsze 
Pan Bóg błogosławi



Z Ż Y J M Y  S I Ę  Z  R Ó Ż A Ń C E M !
Mamy już październik – miesiąc 
modlitwy różańcowej. Więcej 
w tym czasie słyszymy zachęt 
do odmawiania tej modlitwy. 
Różaniec jest łatwy i trudny. Jest 
prosty i głęboki. Jednak dla 
wielu kojarzy się z modlitwą dla 
babć. Nic bardziej mylnego. 
Zapewne w ubiegłym roku 
doświadczyliśmy wartości 
odmawiania tej modlitwy, kiedy 
były twarde obostrzenia. Miejmy 
nadzieję, że w tym roku tak nie 
będzie. Papież Pius IX 
powiedział: „Dajcie mi armię 
modlących się na różańcu, 
a podbiję świat”. Czy zgadzamy 
się z tym powiedzeniem? Wielu 
zastanawia się, co nam daje 
różaniec? Przecież polega na 
powtarzaniu w kółko tych 
samych modlitw. Przecież to 
monotonne i nudne. 
Odmawiając różaniec należy 
zdać sobie sprawę, że nie ma 
czegoś takiego jak perfekcyjnie 
odmówiona modlitwa. Jest to 
modlitwa na tyle długa 
i wymagająca, że rozproszenia 
i brak skupienia siłą rzeczy się 
pojawiają. To, co rozprasza to 
rzeczy czy sprawy, do których 
jesteśmy bardzo przywiązani. 
Czasami przychodzi też 
znużenie. Ale z tym musimy 
sobie poradzić, tak jak 
w codziennym życiu. Przecież 
spotykamy się, na co dzień 
z ludźmi, z domownikami, gdzie 
powinniśmy odnosić się do nich 
z miłością. Jakoś chyba sobie 
z tym radzimy. Wielu świętych 
borykało się z tymi problemami, 
ale nie zrażało się. Czy różaniec 
mamy odmawiać tylko 
w październiku, bo tak wypada? 
Niektórzy tak czynią. Właściwie 
w miarę możliwości powinniśmy 
przez cały rok. Do tego 
zachęcała Matka Boża w swoich 
objawieniach. Mówiła: 
„Odmawiajcie codziennie 
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różaniec”. Warto może zacząć od 
jednej dziesiątki. To wciąga. 
Dzień bez różańca to dzień 
stracony. Do codziennego 
odmawiania różańca świętego 
zachęcał w Liście pasterskim w 
1947 roku swoich diecezjan bł. 
Kard. Stefan Wyszyński. Był w 
tym czasie biskupem lubelskim. 
W Liście tym pisał między innymi: 
(…) „Zwiążmy myśli, usta i dłonie 
nasze różańcem świętym, 
napełnijmy domostwa i wioski 
nasze szeptem modlitewnych 
pozdrowień maryjnych, 
przekazujmy jedni drugim 
uporczywe wołanie: „Zdrowaś 
Maryjo”. Sięgajmy do myśli Bożej 
i w rozważaniu życia Chrystusa 
na tle radosnych, bolesnych i 
chwalebnych tajemnic – 
pogłębiajmy w sobie zrozumienie 
głównych prawd wiary świętej: 
wcielenia Syna Bożego i 
odkupienia świata. Zżyjmy się z 
różańcem tak, byśmy go stale 
odmawiali, byśmy łatwo doń 
wracali, byśmy mu poświęcali 
wszystkie wolne chwile. 
(…)Szczególniej zadbajmy o to, 
by przywrócić w domach 
rodzinnych piękny, stary zwyczaj 
kończenia dnia wspólnym 
różańcem. Ojciec, matka, dzieci – 
skupieni wiankiem przy sobie 
niech zacieśniają swą więź 
rodzinną w rozważaniach 
tajemnic radosnych; niech krzepią 
siły w cierpieniach i mękach 
życiowych obrazami tajemnic 
bolesnych; niech podnoszą w 
górę serca mocą 
zmartwychwstania, 
wniebowstąpienia i darów 
Zielonych Świątek. Niech 
wszystkie świątynie (…) ożywiają 
się potężnym chórem 
różańcowych modlitw nie tylko w 
październiku, który powinien być 
podniośle i uroczyście 
poświęcony. Starajmy się ożywić 
Arcybractwo Różańca Świętego. 

(…) Starajmy się tworzyć i 
rozwijać Unię Żywego Różańca, 
zakładając coraz to nowe kółka 
różańcowe. Niech skupiają 
wszystkich: dzieci, młodzież 
zarówno żeńską, jak i męską, 
ojców, matki”. To tylko kilka myśli 
z tego Listu. Utarło się, że Róże 
Różańcowe stanowią kobiety, w 
niektórych parafiach 
sporadycznie są mężczyźni. Od 
pewnego czasu słychać w 
Polsce, choć nie tylko o 
powstawaniu wspólnot 
Męskiego Różańca. Spotykają 
się w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca. Różaniec przez nich 
odmawiany jest w różnych 
miejscach. Publicznie świadczą 
o swojej wierze. I w naszym 
mieście zaczynają takie 
wspólnoty powstawać. O jednej 
z nich pisano w ostatnim 
wrześniowym numerze „Gościa 
Elbląskiego”. Jak wielką moc ma 
modlitwa różańcowa pokazuje 
nam historia, ale również każdy 
z nas mógłby coś na ten temat 
powiedzieć. Dlatego 
zapraszamy do podzielenia się 
na łamach „Albertówki” swoim 
świadectwem o tej modlitwie 
odmawianej indywidualnie lub 
wspólnotowo. Zapraszamy 
zarówno starszych jak i 
młodszych. W ten sposób 
wzajemnie się ubogacimy. 
Wszyscy jesteśmy dziećmi 
Bożymi, mamy Najlepszą Matkę. 
Tworzymy wspólnotę parafialną. 
Nie muszą to być długie 
wypowiedzi. Wystarczy kilka 
zdań. A może już ktoś 
uczestniczył w Męskim Różańcu 
i podzieli się swoimi 
przeżyciami. Jeszcze raz 
zapraszamy. Odwagi. Zapewne 
Matka Boża pomoże. Maryja 
daje siłę pokonywać codzienne 
trudności. 

DMG



Intencja ewangelizacyjna: 
Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony 

był włączony w ewangelizację, 

gotowy do misji, poprzez świadectwo 

życia mającego smak Ewangelii.
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INTENCJA  PAPIESKA 
NA MIESIĄC 

Październik

Chojnowskiego, za Małgorzatę 
Kalisz oraz Józefa Kalisza.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Emilii Tkaczyk w 
18. rocznicę urodzin.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Grażyny i Jana 
Krajewskich w 50. rocznicę ślubu 
oraz o potrzebne łaski dla ich 
synów z rodzinami i dla 
zaproszonych gości.
18:00 + Za zmarłego Zbigniewa 
Gawińskiego.
18:00 + Za zmarłą Aleksandrę 
Dudzińską w dniu urodzin.

10 października  XXVII 
niedziela zwykła
6:30 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłą Jadwigę 
Rucińską w 6. rocznicę śmierci 
oraz za Jerzego i Grzegorza 
Rucińskich.
10:30 + Za zmarłego Kazimierza 
Graczyka, Stanisławę Graczyk i 
Leszka Graczyka.
12:00 + Za zmarłych rodziców: 
Jadwigę i Jana Rozwadowskich, 
za męża Kazimierza 
Maliszewskiego i jego rodziców 
oraz bratową Jadwigę 
Rozwadowską.
13:15 + Za zmarłego Grzegorza 
Orzechowskiego w dniu urodzin.
13:15 + Za zmarłą Halinę i 
Ludwika Licznerskich w 14. 
rocznicę śmierci Haliny, za 
Barbarę i Tadeusza Bilickich oraz 
wszystkich zmarłych z rodziny.
15:00 + Za zmarłych rodziców: 
Gertrudę i Alfonsa Linknerów, za 
Stefanię i Leona Górskich oraz 
zmarłych z obu rodzin.
15:00 + Za zmarłą Barbarę 
Gutkowską w 30. dzień po 
śmierci.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane laski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej w dalszym życiu dla 
męża i ojca Marcina z okazji 40. 
urodzin.
18:00 + Za zmarłą Adelę 
Kiełkucką (greg.).

INTENCJE MSZALNE
4 października  poniedziałek
7:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
18:00 + Za zmarłego męża 
Zdzisława Arciszewskiego, za 
rodziców: Władysławę 
i Wincentego Buńka, za teściów: 
Helenę i Stanisława Arciszewskich 
oraz Piotra i Wiesława 
Arciszewskich.
18:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Wyżlica w 7. rocznicę śmierci oraz 
za Stanisławę Wyżlic.
18:00 + Za zmarłą Marię 
i Czesława Reingruber.
18:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Manikowskiego w rocznicę śmierci 
(Mszę św. zamówiła żona i córka 
Grażyna z rodziną).

5 października  wtorek
7:00 + Za zmarłego Stanisława 
Klinickiego.
18:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Józefa Suchockiego w 30. dzień po 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
18:00 + Za zmarłego Henryka 
Leliwę, za Bożenę Zosiak i za 
Wandę Goć oraz zmarłych 
z rodziny Leliwa i Janicz.
18:00 + Za zmarłą Mariannę 
Krawiecką w 80. rocznicę urodzin 
i za Jana Krawieckiego w 25. 
rocznicę śmierci oraz za zmarłych z 
rodziny. 

6 października  środa

7:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
18:00 + Za zmarłą mamę Halinę 
Cebeniak w 16. rocznicę śmierci i 
za Zofię Czołbę.
18:00 + Za zmarłą Gertrudę Gryc w 
17. rocznicę śmierci i za jej męża 
Antoniego oraz za rodziców i 
rodzeństwo.
18:00 + Za zmarłego Zbigniewa 
Włodarczyka w 1. rocznicę śmierci, 
za rodziców: Helenę i Wacława 
Aranowskich oraz Henryka 
Włodarczyka.
18:00 + Za zmarłego Józefa 
Szczecha w 30. dzień po pogrzebie.

7 października  czwartek
7:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
7:00 + Za zmarłą Mariannę 
Jakubiak w 30. dzień po śmierci.
18:00  Intencja dziękczynna Bogu 
Ojcu, przez Bolesne i Niepokalane 
Serce Matki Bożej, za dar życia z 
przeproszeniem za grzechy nasze i 
całego świata z prośbą o święte 
powołania kapłańskie.
18:00  Podziękowanie Matce Bożej 
Różańcowej za otrzymane łaski z 
prośbą o dalszą opiekę.
18:00 + Za zmarłą mamę Józefę 
Umińską w 5. rocznicę śmierci i za 
zmarłego tatę Zygmunta 
Umińskiego.
18:00 + Za zmarłego Mieczysława 
Wesołowskiego w 10. rocznicę 
śmierci, za rodziców z obu stron, za 
zmarłego Jana, Janinę, Ryszarda i 
Stefana oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące.

8 października  piątek
7:00 + Za zmarłego Mirosława 
Litwińskiego.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Helenę i Bronisława Jabłońskich, za 
Monikę i Jana Eremusów, za siostrę 
Joannę Szczypińską, szwagra 
Adama Cieślaka oraz babcie i 
dziadków.
18:00 + Za zmarłych rodziców z 
obu stron: Stanisławę i Józefa 
Wasiak oraz Stanisławę i Alfonsa 
Jaworskich, za braci: Stanisława i 
Czesława Jaworskich oraz siostrę 
Stanisławę Dmochewicz.
18:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).

9 października  sobota
7:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Stanisława 



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

1. Andrzej Jackowski
zmarł 28 XII 2001 r.

2. Marianna Kalinowska
zmarła 29 XII 2001 r.
3. Edward Soliwoda
zmarł 21 XII 2002 r.

4. Jadwiga Zdanowska
zmarła 25 XII 2002 r.
5. Marta Jaworska

zmarła 24 XII 2002 r.
6. Regina Łepek

zmarła 28 XII 2002 r.
7. Marianna Stawska
zmarła 19 XII 2003 r.

8. Janina Langa
zmarła 31 XII 2003 r.
9. Luigia Kowalska
zmarła 15 VI 2004 r.

10. Marcin Burny
zmarł 29 VI 2004 r.
11. Zbyszko Kupiec
zmarł 5 VII 2004 r.
12. Daniel Milewski
zmarł 7 VII 2004 r

13. Tadeusz Siennicki
zmarł 1 X 2005 r.

14. Halina Cebeniak
zmarła 6 X 2005 r.

15. Kazimierz Otręba
zmarł 19 X 2005 r.

16. Jerzy Projs
zmarł 26 X  2005 r.
17. Sabina Lewicka
zmarła 28 V 2006 r.

18. Aniela Abramowicz
zmarła 29 V 2006 r.

19. Paweł Grzybowski
zmarł 30 V 2006 r.
20. Jadwiga Kryk

zmarła 1 VI 2006 r.
21. Leon Rakowski
zmarł 4 II 2007 r.

22. Sabina Cyglicka
zmarła 31 I 2007 r.

23. Regina Kwiatkowska
zmarła 8 II 2007 r.

24. Stanisław Kołaczkowski
zmarła 10 II 2007 r.

25. Zdzisław Licznerski
zmarł 12 II 2007 r.

26. Stanisław Żmijewski
zmarł 14 XII 2020 r.

27. Krzysztof Narwojsz
zmarł 15 XII 2020 r.

28. Zbigniew Kowalski
 zmarł 14 XII 2020 r.

29. Edmund Gwoździński
zmarł 15 XII 2020 r.

30. Kazimiera Dmochewicz
zmarła 15 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  10. 10.  2021 r. o godzinie 07:301. W każdej chwili życia jesteśmy 

zaproszeni, by pogłębiać naszą 
wiarę, nasze zaufanie wobec 
Boga. Dlatego, tak jak 
Apostołowie z dzisiejszej 
Ewangelii, wołamy: „Panie, 
przymnóż nam wiary!”. To wołanie 
powtórzymy dzisiaj podczas 
nabożeństwa różańcowego 
o godz. 17:30, kiedy będziemy 
modlić się o silną, głęboką wiarę 
dla wszystkich parafian.
2. Rozpoczął się październik – 
miesiąc modlitwy różańcowej. 
Papież Franciszek podkreśla, że 
otwiera ona nas na Pana Boga, 
pomaga przezwyciężyć egoizm 
i wnosi pokój w serca, w rodziny, 
w społeczeństwo i w świat, że to 
modlitwa, która wspiera nas 
w zmaganiach ze złem. Zachęceni 
tymi świadectwami weźmy do rąk 
różaniec 
i módlmy się, powierzając Panu 
Bogu naszą codzienność oraz 
rozważajmy tajemnice z życia 
Chrystusa i Jego Matki. 
Zapraszamy na wspólne 
różańcowe nabożeństwa 
o godz. 17:30 dorosłych, dzieci 
i młodzież. We wtorki i czwartki 
przygotowywane są przez dzieci 
pod kierunkiem katechetów.
3. W czwartek, 7 października, 
przypada wspomnienie Matki 
Bożej Różańcowej, ustanowione 
na pamiątkę wyproszonego przez 
modlitwę różańcową zwycięstwa 
floty chrześcijańskiej pod Lepanto 
w 1571 roku. Uświadamia to nam 
po raz kolejny wielką moc tej 
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modlitwy, zatem nie zaniedbujmy jej.
4. 7 października to również pierwszy 
czwartek miesiąca. Naszą modlitwę 
podczas Mszy św. o godz. 18:00 i 
nabożeństwa ofiarujemy za 
powołanych do służby Bożej oraz o 
nowe i święte powołania. Grupa 
Modlitwy do Najdroższej Krwi 
Chrystusa zaprasza również tego dnia 
o godz. 17:00 na nabożeństwo 
połączone z wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu w 
intencjach wynagradzających za 
grzechy nasze i całego świata oraz w 
intencji świętych powołań kapłańskich 
i zakonnych, szczególnie z naszej 
parafii.
5. W przyszłą niedzielę, 10 
października, już po raz dwudziesty 
pierwszy, będziemy w całym kraju 
obchodzić Dzień Papieski pod hasłem 
„NIE LĘKAJCIE SIĘ”. Tego dnia od 21 
lat wspieramy zdolną, lecz ubogą 
młodzież pochodzącą ze wsi i małych 
miasteczek. W ten sposób budujemy 
żywy pomnik św. Janowi Pawłowi II. 
Młodzi przedstawiciele naszej parafii 
będą stać przy drzwiach kościoła ze 
specjalnymi skarbonkami. Składamy 
serdeczne „Bóg zapłać” za złożone 
ofiary.
6. Za tydzień, w niedzielę, 10 
października, o godz. 13:15 
zapraszamy na Mszę św. i pierwsze 
powakacyjne spotkanie młodzież, 
która przygotowuje się drugi rok do 
sakramentu bierzmowania.


