
14.11.21 NIEDZIELA
Dn 12,13; Ps 16; 

Hbr 10,1114.18; Mk 13,2432
„NIEBO I ZIEMIA PRZEMINĄ, 

ALE SŁOWA MOJE NIE 
PRZEMINĄ”

15.11.21 PONIEDZIAŁEK
1Mch 1,1015.4143.5457.62

64; Ps 119; Łk 18,3543
„BROŃ MEGO ŻYCIA, ABYM 
STRZEGŁ PRAW TWOICH”

16.11.21 WTOREK
2Mch 6,1831; Ps 3; Łk 19,110

„PAN MÓJ I BÓG MÓJ 
ZAWSZE MNIE WSPOMAGA”

 
17.11.21 ŚRODA

2Mch 7,1.2031; Ps 17; 
Łk 19,1128

„STRZEŻ MNIE JAK ŹRENICY 
OKA”

 
18.11.21 CZWARTEK
1Mch 2,1529; Ps 50; 

Łk 19,4144
„NIECH IDZIE ZA MNĄ KAŻDY, 
KTO PŁONIE GORLIWOŚĆIĄ 

O PRAWO..”
 

19.11.21 PIĄTEK
1Mch 4,3637.5259; Ps (1Krn 

29); Łk 19,4548
„BO WSZYSTKO, CO JEST NA 
NIEBIE I ZIEMI, TWOJE JEST, 

PANIE”

20.11.21 SOBOTA
1Mch 6,113; Ps 9; Łk 20,2740

„BÓG NIE JEST BOGIEM 
UMARŁYCH, LECZ ŻYWYCH”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Dzisiejsza Ewangelia ma 
wydźwięk eschatologiczno
apokaliptyczny. Jezus mówi 
o rzeczach ostatnich, odsłania 
rąbek tajemnicy końca czasów. 
Wskazuje na pewne zdarzenia 
mówiące o Jego ponownym 
przyjściu. Są to znaki 
kosmiczne, katastrofy 
naturalne, wojny, głód, zarazy, 
prześladowania, itd. Te 
symbole w rzeczywistości nie 
precyzują żadnej daty. Są 
aktualne w każdym czasie. Co 
więcej, Jezus mówi, że 
dokładnej daty końca czasów 
nie zna nikt, poza Bogiem. 
Nawet sam Chrystus jako 
Człowiek. Jezus nie wskazuje 
żadnych dat ani precyzyjnych 
sygnałów ostrzegawczych, 
gdyż nie chodzi Mu 
o informacje, ale o nasze 
przygotowanie.
 Uczeń Jezusa ma być zawsze 
gotowy na przyjście Pana. 
Zachęca nas, byśmy uczyli się 
od drzewa figowego. Podobnie 
jak rozpoznajemy początek 
wiosny po młodych liściach, 
powinniśmy uczyć się 
rozpoznawać zbliżający się 
koniec. Czas między 
kwitnieniem i owocowaniem 
drzewa figowego jest krótki. 
Tylko miesiąc. Podobnie nasz 
czas na ziemi jest krótki. 

Słowa Syna Bożego o końcu 
czasów.........................................1
Ubogich zawsze macie 
u siebie.....................................2
Intencje mszalne................3
Ogłoszenia duszpasterskie.......... 4

Kilkadziesiąt lat wobec 
wieczności jest jak kropla 
w oceanie, nie znaczy prawie 
nic.   
 Czy te słowa Pana Jezusa 
odnoszą się tylko do tak 
zwanego "końca świata"? 
Zapewne są jego zapowiedzią. 
Mówią jednocześnie 
o przeplataniu się w naszym 
życiu pocieszeń i strapień, czyli 
czasu bardzo trudnego duchowo 
i łatwego  naznaczonego 
poczuciem Bożej obecności. 
Nigdy nie wiemy kiedy przyjdzie 
strapienie i będziemy się czuli, 
jakby świat walił nam się na 
głowę i kiedy mamy ochotę 
powiedzieć, że to "koniec 
świata". Na pewno po takim 
czasie przyjdzie Pan "z wielką 
mocą i chwałą". Wtedy znów 
poczujemy się blisko Niego.
 Chrystus chce nam powiedzieć, 
że wszystko – w jaki sposób 
postępujemy w życiu – ma sens. 
Ostatnio słyszałem ,iż ktoś sobie 
nie radzi lub ma bunt ze względu 
na chorobę. Są to trudne ludzkie 
doświadczenia. My możemy 
wagi i znaczenia tych 
doświadczeń nie dostrzegać. 
Przez tak trudne przeżycia 
Stwórca chce nam uwypuklić 
pewne rzeczy, które być może 
zaniedbaliśmy do tej pory 
w swoim życiu. Bóg przypomina 
nam o wartości  ziemskiego 
pielgrzymowania, które jest 
drogą ku zbawieniu naszej duszy.
 Chciejmy otwierać się na bożą 
misję i razem z Jezusem 
przemieniajmy siebie, bliźnich 
i otaczający świat, by powtórne 
przyjście Pana nikogo nie 
zaskoczyło.
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Kajetan Stawski

Słowa Syna Bożego o 
końcu czasów



"UBOGICH ZAWSZE MACIE U SIEBIE"!

„Ubogich zawsze macie 
u siebie” (Mk 14, 7) to hasło V 
Światowego Dnia Ubogich. Te 
słowa wypowiedział Pan Jezus 
w Betanii. Kobieta wylała na 
Jego głowę bardzo drogi 
nardowy olejek. Olejek ten 
przechowywano 
w alabastrowych pojemnikach. 
Z racji olbrzymiej ceny używano 
go, jako perfum tylko przy 
wyjątkowych okazjach (Pnp 
1,12). Wartość tego olejku 300 
denarów była równa rocznej 
wypłacie robotnika. Zebrani byli 
oburzeni. Jednak Jezus 
pochwala czyn kobiety, 
wskazując na powagę chwili. On 
już wkrótce umrze i nie będzie 
czasu, aby przed złożeniem 
Jego ciała do grobu namaścić je 
zgodnie ze zwyczajem. Kobieta 
nie wiedząc o tym spełniła przed 
Jego śmiercią czyn miłosierdzia. 
Wracając do słów Ewangelii 
przytoczę całość tego 
fragmentu: „Ubogich stale 
będziecie mieć u siebie i kiedy 
chcecie, możecie im dobrze 
czynić. Mnie natomiast nie 
będziecie mieć zawsze”. 
Pan Jezus sam doświadczył 
ubóstwa. Narodził się 
w betlejemskiej grocie pasterzy 
i to oni byli pierwszymi, którzy 
oddali Mu pokłon. Podczas 
swego nauczania troszczył się 
o ubogich, chorych, 
wyrzuconych na margines, 
pogardzanych. Zwracał się do 
wszystkich z wielką miłością, 
również do tych, którzy 
zapomnieli o Bogu i jego prawie, 
do tych, którzy zapomnieli 
o bliźnich. 
Ojciec Święty ustanowił Dzień 
Ubogich na zakończenie 
Jubileuszu Miłosierdzia w 2017 
roku.
W liście apostolskim 
ogłoszonym na zakończenie 
Jubileuszu napisał: „W świetle 
Jubileuszu osób wykluczonych 
społecznie, kiedy we wszystkich 
katedrach i sanktuariach na 
świecie zamykane były Drzwi 
Miłosierdzia, zdałem sobie 
sprawę, że jako dalszy 
konkretny znak tego 
Nadzwyczajnego Roku 
Świętego powinniśmy obchodzić 
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w całym Kościele, z okazji 33 
niedzieli okresu zwykłego, 
Światowy Dzień Ubogich. Będzie 
to najbardziej godne 
przygotowanie do przeżycia 
uroczystości naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Króla 
Wszechświata, który utożsamiał 
się z maluczkimi i ubogimi, 
a osądzi nas z uczynków 
miłosierdzia. Będzie to dzień, 
który pomoże wspólnotom 
i każdemu ochrzczonemu 
w refleksji nad tym, że ubóstwo 
znajduje się w samym centrum 
Ewangelii oraz nad faktem, że 
dopóki Łazarz leży u drzwi 
naszego domu (por. Łk 16, 19
21), nie może być 
sprawiedliwości ani też pokoju 
społecznego. Ten dzień będzie 
również autentyczną formą nowej 
ewangelizacji (por. Mt 11, 5), przy 
pomocy której trzeba odnowić 
oblicze Kościoła w jego 
odwiecznym dziele nawrócenia 
duszpasterskiego, aby być 
świadkiem miłosierdzia” (MM 
21).  Papież pragnie, aby ten 
dzień zakorzenił się w naszych 
Kościołach lokalnych, wyrył się 
w naszych sercach. Pisze 
w swym orędziu: „Nie możemy 
czekać, aż zapukają do naszych 
drzwi. Pilnie potrzeba, abyśmy 
dotarli do nich w ich własnych 
domach, w szpitalach i w domach 
opieki, na ulicach i w ciemnych 
zaułkach”.
Trzeba zaznaczyć, iż Kościół 
zawsze z wielką troską 
podchodził i podchodzi do 
potrzebujących pomocy.  
Zachęca wiernych do solidarności 
z ubogimi.  Powołał do życia 
szereg instytucji i stowarzyszeń 
zajmujących się niesieniem 
pomocy bliźnim. Jednym słowem 
miłosierdzie nie jest wynalazkiem 
naszych czasów. Papież 
w orędziu pisze: „ Obecność 
ubogich wśród nas jest ciągła, ale 
nie może doprowadzić do 
przyzwyczajenia, które staje się 
obojętnością, lecz powinna 
zaangażować nas do 
bezwarunkowego dzielenia się 
życiem. Biedni nie są osobami 
„zewnętrznymi” dla wspólnoty, ale 
są braćmi i siostrami, z którymi 
dzieli się cierpienie po to, by 

przynieść ulgę w ich ciężkiej 
sytuacji oraz ich marginalizacji, 
ażeby została im przywrócona 
utracona godność, a także po to, 
by zabezpieczyć im konieczne 
włączenie społeczne”. Na co 
jeszcze Ojciec Święty zwraca 
uwagę w orędziu? Warto nad 
nim się pochylić.„Ubodzy, żyjący 
w rozmaitych warunkach i na 
wszystkich szerokościach 
geograficznych  ewangelizują 
nas, ponieważ pozwalają nam 
odkryć, w sposób zawsze nowy, 
najbardziej naturalne rysy twarzy 
Ojca. «Oni mogą nas wiele 
nauczyć. Oprócz uczestnictwa 
w sensus fidei, przez własne 
cierpienia znają Chrystusa 
cierpiącego. Jest rzeczą 
konieczną, abyśmy wszyscy 
pozwolili się przez nich 
ewangelizować. Nowa 
ewangelizacja jest 
zaproszeniem do uznania 
zbawczej mocy ich egzystencji 
i do postawienia jej w centrum 
drogi Kościoła. Jesteśmy 
wezwani do odkrycia w nich 
Chrystusa, do użyczenia im 
naszego głosu w ich sprawach, 
ale także do bycia ich 
przyjaciółmi, słuchania ich, 
zrozumienia ich i przyjęcia 
tajemniczej mądrości, którą Bóg 
chce nam przekazać przez 
nich”. Papież również stawia 
nam przykład świętych, którzy 
działali wśród biednych, 
opuszczonych. My nie 
potrzebujemy daleko szukać, 
mamy przykład naszego patrona 
św. Brata Alberta. Ojciec Święty 
podaje nam przykład 
o. Damiana de Veuster, 
świętego apostoła trędowatych.
„Łaska Boża działa z pewnością 
w sercach wielu, którzy nie 
wystawiając się na widok, 
oddają się najbiedniejszym, 
biorąc konkretny udział w ich 
życiu”. Pan Jezus uczy nas 
dostrzegać w każdym człowieku 
Boże oblicze. Czy 
w zabieganym świecie 
zwracamy uwagę na potrzeby 
bliźnich?

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

Stanisława i Katarzynę Tryka.
18:00 + Za zmarłego Mirosława 
Litwińskiego.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

20 listopada  sobota
7:00 + Za zmarłą Zofię 
Kornowską (greg.).
18:00 + Za zmarłą żonę Ewę 
Kirzanowską w 7. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego Aleksandra 
Kwiatkowskiego w 10. rocznicę 
śmierci i za rodziców z obu stron.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

21 listopada  XXXIV niedziela 
zwykła
6:30  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą 
o błogosławieństwo Trójcy 
Przenajświętszej oraz opiekę 
Matki Bożej na każdą kolejną 
chwilę życia dla Danuty w 50. 
rocznicę urodzin i dla Wiesławy 
w 75. rocznicę urodzin.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłą Zofię 
Kornowską (greg.).
12:00 + Za zmarłego męża, ojca 
i dziadka Józefa Nowasielskiego.
13:15 + Za zmarłego Janusza 
Adamskiego w dniu imienin oraz 
za dusze w czyśćcu cierpiące.
15:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Zenona 
Kłodowskiego w 70. rocznicę 
urodzin oraz dla jego dzieci 
z rodzinami.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Elżbiety 
i Wiesława w 60. rocznicę ich 
urodzin.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

INTENCJE MSZALNE
15 listopada  poniedziałek
7:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w dalszym życiu 
dla siostry Ireny i jej rodziny.
7:00 + Za zmarłą Teresę Śmigielską 
w 30. dzień po pogrzebie.
7:00 + Za zmarłego Władysława 
Parasiewicza, za Helenę 
i Władysława Sokołowskich oraz 
Weronikę Bartkowską.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (Mszę św. zamówiła 
Odnowa w Duchu Świętym).
18:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Ertmańskiego, za rodziców 
Brzozowskich i Ertmańskich oraz 
bliskich zmarłych z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Zofię 
Kornowską (greg.).
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

16 listopada  wtorek
7:00 + Za zmarłą Zofię Kornowską 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Marka 
Chuchle.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Jana i Teresy 
Skomrów z okazji 69. rocznicy 
ślubu oraz o błogosławieństwo 

Boże dla ich dzieci z rodzinami.
18:00 + Za zmarłe członkinie III 
Róży Żywego Różańca.
18:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Krajewskiego w 10. rocznicę 
śmierci, za Bolesława i Reginę 
Krajewskich oraz Janinę i Henryka 
Prelewskich.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

17 listopada  środa
7:00 + Za zmarłą Zofię Kornowską 
(greg.).
18:00 + Za zmarłą mamę Halinę 
Cebeniak i za ciocię Zofię Czołbę.
18:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Ferszka oraz rodziców i rodzeństwo 
z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Łucję, Gerdę 
i Karola Woda oraz Katarzynę 
Cichocką.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

18 listopada  czwartek
7:00 + Za zmarłego Stanisława 
Dobrzyńskiego w 13. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Zofię 
Kornowską (greg.).
18:00 + Za zmarłą Teresę i Józefa 
Tkaczyków, za Bernarda Szczecha, 
za babcie i dziadków z obu stron, 
szwagra Leszka i Pawła Szczecha.
18:00 + Za zmarłego Józefa 
Komoszyńskiego w 8. rocznicę 
śmierci i za Bronisławę 
Komoszyńską.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

19 listopada  piątek
7:00 + Za zmarłą Zofię Kornowską 
(greg.).
7:00 + Za zmarłą żonę Irenę 
Cwalinę w 2. rocznicę śmierci, za 
brata Stanisława Cwalinę, za mamę 
Bronisławę Cwalinę oraz tatę Jana 
Cwalinę.
18:00 + Za zmarłą mamę Helenę 
Jabłońską w 1. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą Elżbietę 
i Ludwika Sugajskich oraz 



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

1 Stanisława Lewandowska
zmarła 25 XI 2004 r.

2 Jadwiga Kreft
zmarła 28 XI 2004 r.

3 Stanisław Maruszewski
zmarł 8 XII 2004 r.

4 Andrzej Radziwon
zmarł 23 XII 2004 r.
5. Stanisław Mikulicz
zmarł 29 XII 2005 r.
6. Łucja Lamkowska
zmarła 16 IX 2006 r.

7. Marta Modrzewska
zmarła 27 IX 2006 r.

8. Halina Patoła
zmarła 1 X 2006 r.

9. Henryk Bółkowski
zmarł 3 X 2006 r.

10. Zofia Więckowska
zmarła 6 VII 2007 r.

11. Brunon Murawski
zmarł 6 VII 2007 r.

12. Tadeusz Szczypski
zmarł 7 VII 2007 r.

13. Andrzej Gibczyński
zmarł 18 VII 2007 r.
14. Tomasz Mróz

zmarł 23 VII 2007 r.
15. Bronisława Grabowska

zmarła 5 VI 2008 r.
16. Wanda Kempczyńska

zmarła 9 VI 2008 r.
17. Zygmunt Szałwatowski

zmarł 9 VII 2008 r.
18. Zdzisław Jaworski

zmarł 11 VII 2008 r.
19. Franciszek Buliński

zmarł 7 III 2009 r.
20. Kazimiera Kamińska

zmarła 11 III 2009 r.
21. Stefania Lewandowska

zmarła 10 III 2009 r.
22. Stanisław Bogdański

zmarł 11 III 2009 r.
23. Henryk Macfałda

zmarł 3 I 2010 r.
24. Kazimierz Stępien

zmarł 3 I 2010 r.
25. Jadwiga Kowalska

zmarła 9 I 2010 r.
26. Zygmunt Kopaczewski

zmarł 14 II 2021 r.
27. Marek Styborski

zmarł 4 II 2021 r.
28. Sabina Jaroszewska Ramel

zmarła 25 II 2021 r.
29. Anna Misztal

zmarła 28 II 2021 r.
30. Anna Tatarek

zmarła 27 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  21. 11.  2021 r. o godzinie 07:301.Liturgia Słowa w przedostatnią 

niedzielę roku liturgicznego mówi 

o końcu świata. Jego istotą jest 

powtórne przyjście Chrystusa. 

Będzie to godzina Sądu 

Ostatecznego i triumfu dobra. 

Wszelkie zło zostanie definitywnie 

pokonane: „nieprzyjaciele Jego – 

jak poucza nas List do 

Hebrajczyków – staną się 

podnóżkiem pod Jego stopy”. 

Zastanówmy się, czy jesteśmy 

gotowi na powtórne przyjście 

Chrystusa.

2.Nadal zapraszamy wszystkich 

parafian do wspólnej modlitwy 

w intencji zmarłych. Co wieczór 

o godz. 17:30 odmawiamy 

różaniec i polecamy Bożemu 

miłosierdziu naszych bliskich 

zmarłych, których wypisaliśmy na 

kartkach wypominkowych. Po 

nabożeństwie Msza św. zbiorowa 

za zmarłych, których poleciliście 

modlitwom Kościoła.

3.W przyszłą niedzielę będziemy 

obchodzić uroczystość Jezusa 

Chrystusa Króla Wszechświata. 

Zakończy się rok liturgiczny. Już 

za dwa tygodnie  – 28 listopada – 

rozpocznie się w Kościele okres 

adwentu i nowy rok liturgiczny. 

Adwent przygotowuje nas do 

właściwego przeżycia świąt 

Bożego Narodzenia. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
4.Za tydzień będziemy gościć w naszej 

parafii byłego wikariusza ks. Adama 

Insadowskiego, który przybędzie do nas 

jako przedstawiciel Seminarium 

Duchownego w Elblągu. Ks. Adam 

wygłosi słowo Boże , a  po każdej Mszy 

św. będzie rozprowadzał kalendarze 

seminaryjne na rok 2022. Dochód ze 

sprzedaży kalendarza jest 

przeznaczony na utrzymanie naszego 

diecezjalnego seminarium w Elblągu.

5.Ofiary złożone na tacę w dniu 

dzisiejszym są przeznaczone na 

utrzymanie Wyższego Seminarium 

Duchownego w Elblągu. Za złożone 

ofiary składamy serdeczne „Bóg 

zapłać”.

6.Pragniemy przekazać słowa 

serdecznych życzeń dla wszystkich 

solenizantów i jubilatów 

rozpoczynającego się tygodnia. 

Zmarłych w tym tygodniu parafian 

polecamy Bożemu Miłosierdziu.


