
07.11.21 NIEDZIELA
1Krl 17,1016; Ps 146; 

Hbr 9,2428; Mk 12,3844
„BÓG WIARY DOCHOWUJE 

NA WIEKI”

8.11.21 PONIEDZIAŁEK
Mdr 1,17; Ps 139; Łk 17,16

„MYŚLCIE O PANU 
WŁAŚCIWIE I SZUKAJCIE GO 

W PROSTOCIE SERCA”

9.11.21 WTOREK
Ez 47,12.89.12 lub 

1Kor 3,9b17; Ps 46; J 2,1322
„CZYŻ NIE WIECIE, ŹEŚCIE 

ŚWIĄTYNIĄ BOGA I ŻE DUCH 
BOŻY MIESZKA W WAS”

10.11.21 ŚRODA
Mdr 6,111; Ps 82; Łk 17,1119
„WSTAŃ, IDŹ, TWOJA WIARA 

CIĘ UZDROWIŁA”

11.11.21 CZWARTEK
Mdr 7,228,1; Ps 119;

 Łk 17,2025
„OKAŻ TWEMU SŁUDZE 

ŚWIATŁOŚĆ SWEGO 
OBLICZA”

12.11.21 PIĄTEK
Mdr 13,19; Ps 19; Łk 17,2637

„GŁUPI Z NATURY SĄ 
WSZYSCY LUDZIE, KTÓRZY 

NIE POZNALI BOGA”

13.11.21 SOBOTA
Mdr 18,1416; 19,69; Ps 105; 

Łk 18,18
„CZY JEDNAK SYN 

CZŁOWIECZY ZNAJDZIE 
WIARĘ NA ZIEMI, GDY 

PRZYJDZIE”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Dzisiejszy fragment Ewangelii 
kończy dyskusje Jezusa 
z faryzeuszami i uczonymi 
w Piśmie w świątyni. Jezus 
odpowiadał na zarzuty 
dotyczące Jego autorytetu, 
dyskutował o podatkach dla 
Cezara, na temat 
zmartwychwstania 
i największego przykazania. 
Zakończył tą dyskusje 
w sposób zaskakujący. Nie 
poprzez egzegezę Pisma, ale 
poprzez egzegezę gestu 
ubogiej wdowy.
 W czasach Jezusa uważano, że 
od niewiasty nie można się 
wiele nauczyć. Kobiety były 
traktowane na równi z dziećmi 
i niewolnikami. Nie mogły 
modlić się w świątyni ani 
studiować Pisma. W Talmudzie 
palestyńskim czytamy: "Lepiej 
byłoby spalić wszystkie słowa 
Tory, aniżeli dać je do ręki 
kobiecie". Kobiety nie miały 
również żadnych praw 
społecznych ani politycznych. 
Niemal jak przedmioty 
przechodziły z rąk ojców 
w ręce mężów. Wdowy 
uznawano za osoby znajdujące 
się na marginesie życia 
społecznego. Były pozbawione 
prestiżu społecznego 
i szacunku.
 Jezus ukazuje kobietę  
wdowę jako niezwykły wzór 
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do naśladowania, obraz 
bezinteresownej hojności 
i ofiarności.
 Uboga wdowa jest kobietą 
pokorną, prostą, przejrzystą 
i cichą. Dyskretnie, by nikt jej 
nie widział wrzuca wszystko, co 
miała do skarbony. Żydzi, gdy 
wrzucali pieniądze do skarbony 
w świątyni, informowali kapłana 
o ich wysokości i przeznaczeniu. 
Pieniądze wrzucali do trzynastu 
skarbon, nazywanych trąbami, 
które znajdowały się na 
Dziedzińcu Kobiet w Świątyni 
Jerozolimskiej.
 Dar biednej wdowy jest 
całkowicie bezinteresowny. Jest 
to kategoria miłości, która stoi 
ponad wszelką przezornością, 
która daje wszystko 
i w rzeczywistości także 
wszystko otrzymuje. Wielkim 
bogactwem tej kobiety jest wiara 
i ufność w Bożą Opatrzność, 
w Boże miłosierdzie. Taka wiara 
uwalnia od trosk i lęków dając 
wewnętrzną wolność.
 Takie oddanie nazywamy 
miłością "agape" czyli 
bezinteresowną. Wdowa wrzuca 
wszystko co posiada. Należy 
postawić sobie pytanie, czy 
chcielibyśmy podzielić się 
z drugim tym, co mamy 
cennego? Moglibyśmy mieć 
z tym nie mały problem. 
Możemy dzielić się naszym 
czasem, dobrym słowem, czy 
miłym gestem. To są nasze cenne 
i często spontaniczne decyzje. 
Róbmy je bezinteresownie, 
a spodobają się one Bogu. Wiem, 
że może być to duży wysiłek 
z naszej strony, ale warto pójść 
w tym kierunku! Owoce są 
przepiękne a dobro, którym się 
dzielimy zawsze do Nas wraca.
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Kajetan Stawski

WDOWI GROSZ



M I Ł O Ś Ć  D O  O J C Z Y Z N Y

W tej listopadowej zadumie 
przed nami Święto 
Niepodległości. Jak co roku 
będziemy uczestniczyć 
w różnych uroczystościach 
patriotycznych, ale nie tak 
bogatych jak w poprzednich 
latach ze względu na panującą 
sytuację epidemiczną. Może 
warto w tym dniu zastanowić się 
nad pytaniem: Czym jest miłość 
do Ojczyzny? Czy jestem 
dumna, dumny z polskich 
korzeni? Obowiązek miłowania 
Ojczyzny wypływa zarówno 
z prawa naturalnego, Bożego, 
jak i ludzkiego. Sięgnijmy do 
nauki i myśli naszych wielkich 
Polaków. Bł. Kard. Stefan 
Wyszyński mówił do młodzieży: 
„Trzeba mocno trzymać się 
<<pazurami>> rodzimej skały, 
aby nie spaść na dno przepaści. 
Trzeba nie lada wysiłku 
i bohaterskiego męstwa, aby się 
ostać. Tylko orły szybują nad 
graniami i nie lękają się 
przepaści, wichrów i burz. 
Musicie ducha hartować 
i wznosić, aby móc jak orły 
przelatywać nad graniami naszej 
Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli 
jak orły przebić się przez 
wszystkie dziejowe przełomy, 
wichry, burze, nie dając się 
spętać żadną niewolą. 
Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, 
bo szybują wysoko”. Myślę, że 
te słowa mogą odnosić się do 
wszystkich ludzi. Miłość do 
Ojczyzny to nasz obowiązek. 
O tym mówił niejednokrotnie św. 
Jan Paweł II podczas 
pielgrzymek do ojczystego kraju. 
Wiele razy były to mocne słowa. 
W 1983 r., podczas powitania na 
lotnisku w Warszawie Ojciec 
Święty po ucałowaniu ojczystej 
ziemi wypowiedział wówczas 
znamienne słowa: "Pocałunek 
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złożony na ziemi polskiej ma (...) 
dla mnie sens szczególny. Jest to 
jakby pocałunek złożony na 
rękach matki  albowiem 
Ojczyzna jest naszą matką 
ziemską. Polska jest matką 
szczególną. Niełatwe są jej 
dzieje, zwłaszcza na przestrzeni 
ostatnich stuleci. Jest matką, 
która wiele przecierpiała i wciąż 
na nowo cierpi. Dlatego też ma 
prawo do miłości szczególnej". 
Był wówczas stan wojenny. 
Podczas spotkania wówczas 
władzami państwowymi 
powiedział: „Każde prawdziwe 
dobro mojej Ojczyzny będę nadal 
uważał za moje dobro, tak jakbym 
nadal mieszkał na tej ziemi, 
a może nawet bardziej jeszcze 
z racji oddalenia. Z taką samą też 
siłą będę odczuwał nadal 
wszystko to, co mogłoby Polsce 
zagrażać, szkodzić, przynosić jej 
ujmę, co mogłoby oznaczać 
zastój czy załamanie". W swoich 
kazaniach Ojciec Święty często 
ukazywał przykłady wielkich 
Polaków, którzy miłość Boga 
i Ojczyzny stawiali na pierwszym 
miejscu i gotowi byli do 
poświęceń. Podczas pierwszej 
pielgrzymki w homilii wygłoszonej 
na Placu Zwycięstwa 
w Warszawie Ojciec Święty 
wskazał na Grób Nieznanego 
Żołnierza i oddał hołd wszystkim 
bohaterom, którzy zginęli za 
wolność Ojczyzny. Przypomniał 
również, że służba Ojczyźnie nie 
zawsze wymaga ofiary krwi, ale 
żąda także ofiary wytrwałej pracy, 
nauki, wychowania młodego 
pokolenia i pielęgnowania 
kultury.  Pokazywał łączność ze 
swoim narodem. Nie zapominał 
o swoich polskich korzeniach. 
Podkreślał swoje pochodzenie. 
Zachowajmy w pamięci tych, 
którzy walczyli, często płacąc 

najwyższą cenę własne życie. 
Obyśmy nigdy o nich nie 
zapomnieli. Często ginęli na 
obcej ziemi i nie mieli grobów. 
Papież znał cenę wolności. 
Podczas pielgrzymki do Polski 
w 1999 roku już schorowany na 
cmentarzu żołnierzy wojny 
polskobolszewickiej 
w Radzyminie pod Warszawą 
drżącym głosem powiedział: 
„podjęli walkę z najeźdźcą 
i zwyciężyli, płacąc za to swoim 
życiem”.  
Wiele pokoleń Polaków walczyło 
o wolną Polskę, nie wolno nam 
o tym zapominać. Być Polakiem 
to nie tylko mówić po polsku 
i mieszkać na terenie Polski. 
Każdy z nas jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za 
Ojczyznę. Przez 123 lata nie 
było państwa polskiego, ale 
istniał naród polski, który walczył 
o odzyskanie wolności i tę 
wolność wywalczył za cenę 
życia i cierpienia wielu osób. 
Wielką rolę odegrał Kościół, 
ludzie Kościoła. Kapłani 
towarzyszyli Polakom 
w najtrudniejszych momentach. 
To właśnie w Kościele 
otrzymywali słowa pociechy 
i umocnienia. Może na koniec 
warto przypomnieć słowa abp 
Aleksandra Kakowskiego po 
zaprzysiężeniu Rady 
Regencyjnej w 1917 roku: 
„Wszystkich Polaków wzywam 
do zgody, jedności i miłowania 
się wzajemnie, abyśmy wszyscy, 
ilu nas jest, mieli jedno serce 
i jedną duszę, bo z miłosierdzia 
Bożego powstaje Polska wolna 
i niepodległa”. 
Na przestrzeni dziejów wiele 
mamy przykładów patriotyzmu 
polskiego narodu.

DMG



Intencja powszechna: 

Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby 
cierpiące na depresję albo 
wypalenie znajdowały 
u wszystkich wsparcie 
i światło, otwierające na życie.
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INTENCJA  PAPIESKA 
NA MIESIĄC 

Listopad

rodzin.
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Stanisławę i Bolesława Hajduków 
oraz ich rodziców i rodzeństwo.
7:00 + Za zmarłą Zofię 
Kornowską (greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Stefanię i Tadeusza 
Lewandowskich, za Leona 
Balickiego oraz zmarłych 
z rodziny.
18:00 + Za zmarłego męża, tatę 
i dziadka Zbigniewa Mecha w 3. 
rocznicę śmierci oraz za zmarłych 
z rodziny.
18:00 + Za zmarłą mamę Monikę 
Osmańską w 20. rocznicę śmierci 
i za ojca Anastazego Osmańskiego 
oraz zmarłych z rodziny 
Osmańskich i Rozmanowskich.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

14 listopada  XXXIII niedziela 
zwykła
6:30 + Za zmarłych rodziców: 
Eugenię i Mieczysława 
Przybylskich oraz za zmarłych 
z rodziny Przybylskich, 
Romanowskich i Wróbel.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
7:30 + Za zmarłego Mikołaja 
Hermana w 1. rocznicę śmierci 
oraz za Stefanię Herman.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłą Urszulę 
Olkiewicz.
12:00 + Za zmarłego Artura 
Lasowego w 1. rocznicę śmierci.
13:15 + Za zmarłego Arkadiusza 
Szechlickiego.
13:15 + Za zmarłą Zofię 
Kornowską (greg.).
15:00 + Za zmarłego męża 
Benedykta Romanowskiego.
15:00 + Za zmarłą Hannę 
Wiesławę Frąckowiak w 30. dzień 
po śmierci.
18:00 + Za zmarłego Lechosława 
Szewczyka w 8. rocznicę śmierci, 
za rodziców z obu stron: za 
Stanisławę i Franciszka Kaziorów, 
Mariannę i Andrzeja Szewczyków 
oraz Jadwigę Szewczyk.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

INTENCJE MSZALNE
8 listopada  poniedziałek
7:00 + Za zmarłą Zofię Kornowską 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg).
18:00 + Za zmarłego Henryka 
Topkę w 10. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Aleksandrę Urbańską w 12. 
rocznicę śmierci i za Ludwika 
Urbańskiego w 26. rocznicę śmierci 
oraz za krewnych z obu stron.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

9 listopada  wtorek
7:00 + Za zmarłą Zofię Kornowską 
(greg.).
18:00 + Za zmarłego Stanisława 
Grubalskiego w dniu urodzin oraz 
za rodziców, rodzeństwo 
i krewnych z obu stron.
18:00 + Za zmarłego Jana, Zofię 
i Marię Choińskich, za Józefa 
i Martę Nowickich, za zmarłych 
z obu rodzin oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

10 listopada  środa
7:00 + Za zmarłą Zofię Kornowską 
(greg.).
18:00 + Za zmarłą Marię Lech w 1. 
rocznicę śmierci i za jej zmarłych 

synów.
18:00 + Za zmarłego Edwarda 
Gajewskiego w 10. rocznicę 
śmierci, za Irenę, Jacka i Tadeusza 
Gajewskich oraz zmarłych 
z rodziny Gajewskich i Ferszka.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

11 listopada  czwartek
7:00 + Za zmarłą Zofię Kornowską 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego męża Jerzego 
Żuchowskiego, za rodziców: 
Bronisławę i Stanisława Trederów, 
za zmarłych z rodziny Żuchowskich 
oraz za babcie i dziadków.
7:00 + Za zmarłego Alojzego 
Roszyńskiego w 19. rocznicę 
śmierci, za Kunegundę i Łucję 
Roszyńskie oraz za zmarłych z ich 
rodzin.
10:00 – Msza św. w intencji 
Ojczyzny.
18:00 + Za zmarłego męża 
Aleksandra Kwiatkowskiego w 10. 
rocznicę śmierci, za rodziców z obu 
stron: Czesławę i Antoniego 
Kwiatkowskich oraz Zofię i Stefana 
Japkiewiczów.
18:00 + Za zmarłego syna Marcina 
Narożnego z okazji imienin. 
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

12 listopada  piątek
7:00 + Za zmarłą Zofię Kornowską 
(greg.).
7:00 + Za zmarła mamę i babcię 
Franciszkę Siemińską w 1. rocznicę 
śmierci oraz za jej męża Feliksa 
Siemińskiego.
18:00 + O spokój duszy dla 
zmarłego męża Jana 
Wesołowskiego i o łaskę życia 
wiecznego dla niego, dla rodziców 
i dziadków z obu stron i dla 
zmarłego rodzeństwa: dla Wandy, 
Mieczysława, Ryszarda i Janiny.
18:00 + Za zmarłego męża Jakuba 
Bartnickiego w 1. rocznicę śmierci.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

13 listopada  sobota
7:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla członkiń IV 
Róży Żywego Różańca i dla ich 



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

1. Genowefa Albrewczyńska
zmarła 4 XI 2004 r.

2. Edward Krajewski
zmarł 6 XI 2004 r.
3. Henryk Kalisz

zmarł 17 XI 2004 r.
4. Emilia Szramka

zmarła 24 XI 2004 r.
5. Józef Zawłocki

zmarł 23 XII 2005 r.
6. Władysław Lembowicz

zmarł 24 XII 2005 r.
7. Genowefa Kuszkowska

zmarła 3 IX 2006 r.
8. Henryka Józefowicz

zmarła 4 IX 2006 r.
9. Tadeusz Płocharski

zmarł 3 IX 2006 r.
10. Stanisław Kamiński

zmarł 10 IX 2006 r.
11. Władysław Kaczyński

zmarł 13 VI 2007 r.
12. Władysław Kreja
zmarł 16 VI 2007 r.
13. Maria Szumiło

zmarła 20 VI 2007 r.
14. Zygmunt Kaniewski

zmarł 25 VI 2007 r.
15. Aleksander Podborowski

zmarł 26 VI 2007 r.
16. Andrzej Stryjewski

zmarł 29 VI 2007 r.
17. Stanisław Fafiński

zmarł 30 IV 2008 r.
18. Anastazja Urbańska

zmarła 8 V 2008 r.
19. Ryszard Sombecki

zmarł 15 V 2008 r.
20. Teresa Pilewska
zmarła 23 V 2008 r.
21. Hilary Ziółkowski

zmarł 3 VI 2008 r.
22. Krystyna Ostrowska

zmarła 24 II 2009 r.
23. Teresa Falkowska
zmarła 23 II 2009 r.
24. Jerzy Węglerski
zmarł 3 III 2009 r.

25. Apolonia Grzyb
zmarła 5 III 2009 r.

26. Renata Nawotka
zmarła 4 II 2021 r.

27. Benedykt Gołaszewski
zmarł 5 II 2021 r.

28. Barbara Pietrzak
zmarła 8 II 2021 r.

29. Wacława Calman
zmarła 10 II 2021 r.

30. Paweł Maruszczak
zmarł 6 II 2021 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, 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  14. 11.  2021 r. o godzinie 07:301.Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje 

nam dwie ubogie wdowy: jedną 

z Sarepty pod Sydonem, karmiącą 

Eliasza; drugą z dziedzińca 

świątyni jerozolimskiej, 

wrzucającą grosz do skarbony. 

Taki jest ideał chrześcijańskiego 

życia: dzielić się tym, co 

posiadamy.

2.W listopadzie częściej myślimy 

o życiu wiecznym, a modlitwa za 

zmarłych pozwala nam pogłębiać 

naszą wiarę w to, że spotkamy się 

wszyscy w królestwie Bożym, bo 

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, 

lecz żywych; wszyscy bowiem dla 

Niego żyją”. Dlatego tym bardziej 

chcemy zaprosić do udziału we 

wspólnej modlitwie różańcowej za 

zmarłych codziennie o godz. 

17:30.

3.W czwartek, 11 listopada, 

przypadnie 103. rocznica 

odzyskania niepodległości przez 

Polskę. W tym dniu pragniemy 

szczególnie modlić się za naszych 

rodaków, którzy walczyli 

o wolność naszej Ojczyzny i w jej 

obronie. Chcemy także modlić się 

pokój i zgodę w Naszej Ojczyźnie. 

Porządek Mszy św. w Narodowe 

Święto Niepodległości będzie 

następujący: 7:00, 10:00 i 18:00. 

W sposób szczególny 

zapraszamy na uroczystą Mszę 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
św., którą odprawimy o godz. 10:00 

w intencji naszej Ojczyzny. 

4.W sobotę – 13 listopada  zgodnie 

z tradycją, będziemy się modlić się do 

Boga za pośrednictwem Matki Bożej 

Fatimskiej. Porządek nabożeństw 

wieczornych będzie następujący:

17:30 – różaniec wypominkowy,

18:00 – uroczysta Msza św. fatimska 

w intencji zmarłych poleconych

we   Mszy św. zbiorowej,

19:00 – wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i Adoracja,

20:30 – Apel Jasnogórski.  

5.W następną niedzielę, 14 listopada, 

ofiary złożone na tacę będą 

przeznaczone na utrzymanie 

Wyższego Seminarium Duchownego 

w Elblągu. 

6.Wszystkim solenizantom i jubilatom 

tygodnia życzymy zdrowia i wielu łask 

Bożych. Zmarłych w tym tygodniu 

parafian polecamy Bożemu 

miłosierdziu.


