
12.12.21 NIEDZIELA
So 3,1417; Ps (Iz 12,26); 

Flp 4,47; Łk 3,1018
„BRACIA, RADUJCIE SIĘ 

ZAWSZE W PANU”

13.12.21 PONIEDZIAŁEK
Lb 24,27.1517a; Ps 25; 

Mt 21,2327
„NAUCZ MNIE CHODZIĆ 

TWOIMI ŚCIEŻKAMI”

14.12.21 WTOREK
So 3,12.913; Ps 34; 

Mt 21,2832
„WY PATRZYLIŚCIE NA TO, 
ALE NAWET PÓŹNIEJ NIE 

OPAMIĘTALIŚCIE SIĘ, ŻEBY 
MU UWIERZYĆ”

15.12.21 ŚRODA
Iz 45,6b8.18.21b25; Ps 85; 

Łk 7,18b23
„JA JESTEM PAN I NIE MA 

INNEGO”

16.12.21 CZWARTEK
Iz 54,110; Ps 30; Łk 7,2430

„NA KRÓTKĄ CHWILĘ 
PORZUCIŁEM CIEBIE, ALE 

Z OGROMNĄ MIŁOŚĆIĄ CIĘ 
PRZYGARNĘ”

17.12.21 PIĄTEK
Rdz 49,1a.2.810; Ps 72;

 Mt 1,117
„POKÓJ ZAKWITNIE, KIEDY 

PAN PRZYBĘDZIE”

18.12.21 SOBOTA
Jr 23,58; Ps 72; Mt 1,1824

„PAN NASZĄ 
SPRAWIEDLIWOŚĆIĄ”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Dzisiejsza niedziela jest określana 
mianem Gaudete, czyli radosną iw 
tym duchu są przygotowane dla nas 
fragmenty Słowa Bożego
 W pierwszym czytaniu prorok 
Sofoniasz informuje o Bogu, który 
jest wśród nas. Mamy się z tego 
faktu radować. Każdy z nas chciałby 
namacalnie odczuwać kontakt ze 
Stwórcą. Po śmierci niektórzy 
zapewne dostąpią tego zaszczytu. 
Ludzie okresu Starego Testamentu 
mieli takie poczucie, iż Bóg Ojciec 
jest z nimi bardzo blisko. Odczuwali 
jego pomoc w trudnych okresach, 
jako sędziego, który wymierzał 
różne kary, np. wobec Sodomy i 
Gomory. Wierzyli, że Bóg jest cały 
czas, wręcz z nimi kroczy, czy to w 
zwycięskich wyprawach, czy w 
życiu codziennym.       W 
ostatnim fragmencie prorok 
zapowiada zbawczą misję – mocarza 
– Jezusa, który odnowi nas swoją 
miłością. Mamy się nie lękać tego, 
Który przyjdzie i trwać w 
oczekiwaniu. Ma być ono owocne – 
wypełnione modlitwą i dobrymi 
czynami. 
Mamy się radować, jak mówi 
psalmista iż Bóg jest między nami. 
W nim powinniśmy pokładać 
nadzieję, że doznamy zbawienia. Za 
to powinniśmy oddawać cześć i 
chwałę. Bóg pragnie naszego 
zbawienia i cieszy się z każdego, kto 
powraca do jego wspólnoty. Tak 
mało dziękujemy Panu za to, że 
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możemy się modlić w pokoju i nie 
pamiętamy już co to jest kurz bitewny. 
Powinniśmy się radować z tego faktu, 
wysławiać Boga, który jest z nami i po 
raz kolejny oczekiwać jego narodzin 
jako człowieka.
 O naszą wyrozumiałość i łagodność 
prosi w swoim liście św. Paweł. Swoje 
prośby mamy przedstawiać Panu, a w 
oczekiwaniu na ich wypełnienie mamy 
go wysławiać i dziękować za 
wszystko, co dotąd otrzymaliśmy. W 
radości nie powinniśmy się 
zamartwiać, przecież Bóg jest blisko. 
Mówimy moja sprawa jest 
najważniejsza a nie myślimy, że jest to 
malutki okruszek w bożych oczach. 
Deprecjonujemy nasze sukcesy, nie 
potrafiąc po prostu z nich się cieszyć. 
Wspominamy innym, iż były 
wynikiem sprzyjających okoliczności. 
Święta przeminą a my znów wrócimy 
do szarej rzeczywistości i 
przestaniemy się cieszyć z okruszka 
dobra, gdy Pan chce, byśmy właśnie 
tak czynili.
 W dzisiejszej ewangelii św. Łukasz 
przedstawia nam św. Jana dającego 
chrzest z wody i napominającego 
ludzi, by nie czynili zła względem 
drugich i zachowywali się uczciwie 
wobec swoich bliźnich. W tym 
przekazie jest także zapowiedź 
przyjścia Jezusa, który udzieli chrztu 
w Duchu Świętym. Otrzymujemy 
jeszcze jedną obietnicę– sądu 
ostatecznego. Ostatni fragment 
perykopy mówi iż Jan głosił dobrą 
nowinę, co możemy odnieść do 
zapowiedzi zbawienia. Każdy ma 
bowiem na nie szansę!
 Jak my odczytujemy tą zapowiedź i 
co możemy przyjąć dla siebie z 
ewangelicznego przekazu? Jest ona 
okazją nie tylko do radowania się z 
przyjścia Pana lecz do zastanowienia 
się, i rozmyślania słów, abym także ja 
stawał się lepszym w relacjach z 
Bogiem i drugim człowiekiem
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Kajetan Stawski

Zapowiedź przyjścia 
Pana



...Niech mi się stanie według słowa Twego!

W środę 8 Grudnia, 
obchodziliśmy uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. 
O tym wydarzeniu powstało 
wiele publikacji, rozpraw 
naukowych, wygłoszono wiele 
konferencji, było  
przedmiotem analizy nie 
jednego Biblisty. Mimo tego, 
nigdy nie będę w stanie na 
swój ludzki rozum pojąć, jak 
w tym fragmencie Ewangelii 
Bóg za pośrednictwem Anioła 
Gabriela potrafił uniżyć się do 
kilkunastoletniej dziewczyny 
z Nazaretu, która miała na 
imię Maryja! Tej zwykłej 
prostej Niewiasty, która  
urodziła się Bez zmazy 
Pierworodnej! Jest to jeden 
z najważniejszych dni dla 
naszej religii, wiary. Dla mnie 
jest to wyraz bezgranicznego 
zaufania Woli Bożej, która jak 
pokazuje życie naszej Matuni, 
nie było usłane różami... 
Wydawać by się mogło, że 
skoro od początku nad jej 
dzieciątkiem czuwa Pan Bóg, 
to będzie ona żyć z Józefem 
i jej synem jak w Sielance. Ich 
życie nie było spokojnie. 
Maryja jak każdy z  nas 
mogła doswiadczać wielu 
wewnętrznie wielu rozterek, 
trudności, mniej lubianych 
emocji  w tych 
najtrudniejszych momentach 
jej  życia poczawszy, od 
Zwiastowania, a skończywszy 
na Golgocie jej syna... Od 
początku gdy dowiedziała się 
od Stwórcy, że jest 
w błogosławionym stanie, 
mogła odczuwać lęk, bo 
przecież Józef mógł 
powiedzieć, że Jezus nie był 
jego synem. Taki obrót spraw 
mógł doprowadzić do 
ukamienowana Maryi. Czy 
ona powiedziała Bogu że się 
boi, ma obawy?  Mogła to 
odczuwać, ale nigdzie nie ma 
tego zapisane w Piśmie 
Świętym. Prócz pytania o to 
jak to się stanie, skoro nie 
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zna Męża. Ona zaufała, mimo 
tylu obaw, trosk, zmartwień. 
Czy ja  Bogu potrafię  
zawierzyć swoje życie 
problemy, mimo trudności, 
chorób, strachu. Jest to trudne 
wiem sam po sobie, bo 
w kończącym się roku miałem 
parę taki wydarzeń, gdzie już 
poddawałem się zwątpieniu, 
czy przyjmowana Eucharystia, 
modlitwa, czy umartwiania, 
spowodują wstawiennictwo 
Maryi u swego syna. 
Wydawało mi się, że jest to 
puste wołanie. Jednak gdzieś 
w głowie przypomniał mi się 
Cud w Kanie, że Jezus nie był 
gotowy na Cud, ale za prośbą 
Maryi dokonał przemiany wody 
w wino. On nie potrafił jej 
odmówić!  Dalej więc modliłem 
się, przyjmowałem 
Eucharystię. W koncu brałem 
udział w pielgrzymce na Jasną 
Górę, niestety po 3 dniach 
musiałem wracać do domu Te 
intencje z którymi szedłem 
przed tron Pani Jasnogórskiej 
uważałem za stracone. Gdy 
dotarłem tam z pomocą innych 
Pielgrzymów byłem rozwalony 
emocjonalnie, dlaczego ja? 
Czemu to się wydarzyło skoro 
szedłem z intencjami innych 
osób, nie jestem gotowy na 
przyjęcie tego krzyża. Bóg to 
widział  i dopiero poprzez 
drugiego człowieka, który 
zwrócił mi uwagę na  te moje 
rozdarcie emocjonalne, oraz   
powiedział: "Piotrek, spójrz na 
Matusię zobacz co ona 
przeżyła, jak  cierpiała.Straciła  
na krzyżu swojego syna. Nie 
zwątpiła, wierzyła"! Dopiero po 
mszy dotarło do mnie, że jeśli 
powierzę swoją boleść Maryi 
i Jezusowi, to będzie miał to 
sens. Owoce tego wszystkiego 
zebrałem dopiero na początku 
Listopada Jezus poprzez 
swoją matkę pokazał mi jak 
trzeba się na niej wzorować, 
być pokornym sługą/
służebnicą Pana, nawet 
w największych trudnościach 

spróbować nie narzekać na 
swój los, co zdarza mi się 
często tylko oddać  imt o !
Oczywiście nie jest to łatwe i 
proste, bo ja chcę często 
trzymać ster swojego życia, 
choć może nie prowadzić mnie 
do zbawienia. Cóż znaczy moje 
kierowanie życiem, gdy nie 
potrafię zapanować na swoimi 
materialnymi pragnieniami, złymi 
skłonnościami, powtarzającymi 
się grzechami. Próbuję, ale nie 
wychodzi, wtedy pozostaje tylko 
paść na kolana i powiedzieć jak 
w jednej z ostatnich Ewangelii: 
Jezusie, Synu Dawida ulituj się 
nade mną! Maryja powiedziała w 
Gietrzwałdzie, że Nigdy nas nie 
zostawi. To jest prawda! 
Świadczy o tym wiele jej słów. W 
ciągu ostatnich dwóch wieków 
objawiła się więcej razy w 
różnych częściach świata, niż 
przez poprzednie kilkanaście 
wieków! Ona chce naszego 
zbawienia, ona chce, abyśmy 
się tulili do Niej jak do Matki. W 
objawieniach mówi, że jest 
smutna, jak widzi ile jej Synów i 
Córek idzie na potępienie. 
Przede wszystkim Ona nie 
przesłania Jezusa, jest pełna 
łaski! Arcybiskup Fulton Sheen 
tak ja opisywał: Szczere oddanie 
Matce Bożej ugruntowuje wiarę i 
przygotowuje człowieka na 
spotkanie z Bogiem. Była Ona 
najbliżej Boga, „cała zanurzona 
w Bogu” i jako taka „nie może 
być przeszkodą człowieka 
dążącego do doskonałości w 
drodze do zjednoczenia z 
Bogiem. Dalej wspomina „Jeśli 
jedynym oskarżeniem naszego 
Pana przeciwko nam na sądzie 
ostatecznym będzie, że 
kochaliśmy Jego Matkę – to 
będziemy bardzo szczęśliwi!”.
Chwalmy, więc Boga za to, że 
uczynił Maryję Niepokalanie 
poczętą. Kochajmy Ją 
oddawajmy się pod jej  
matczyne ramiona. Chwała 
Panu! 

Piotr Kaminski



Intencja ewangelizacyjna: 
Katecheci

Módlmy się za katechetów, 
powołanych do głoszenia 
Słowa Bożego — aby byli jego 
odważnymi i kreatywnymi 
świadkami z mocą Ducha 
Świętego.
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INTENCJA  PAPIESKA 
NA MIESIĄC 

Grudzień

7:00 + Za zmarłego Mirosława 
Litwińskiego.
18:00 + Za zmarłą mamę 
Jadwigę Jajkowską w 17. 
rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą żonę Dorotę 
w 4. rocznicę śmierci i za 
zmarłych rodziców: Mariannę 
i Franciszka.
18:00 + Za zmarłego 
Stanisława Antkiewicza w 21. 
rocznicę śmierci, za rodziców 
z obu stron i zmarłych 
z rodziny.

19 grudnia  4. niedziela 
adwentu

6:30 + Za zmarłą Marię Hejkę 
w 22. rocznicę śmierci.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
7:30 + Za zmarłego Juliana 
Łapińskiego w 2. rocznicę 
śmierci.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłego 
Mieczysława Paturalskiego, za 
Stanisławę i Leona Guzowskich 
oraz Marię i Hieronima 
Rucińskich.
12:00 + Za zmarłego Józefa 
Sadowskiego w 5. rocznicę 
śmierci i za Marcina 
Krajewskiego oraz zmarłych 
z rodziny.
13:15 + Za zmarłych rodziców: 
Tadeusza Sadowskiego w 26. 
rocznicę śmierci i za Genowefę 
Sadowską oraz Leona 
Balickiego.
15:00 + Za zmarłego Piotra 
Jana Konickiego w 30. dzień po 
pogrzebie.
15:00 + Za zmarłą Hannę Gajdę 
(Mszę św. zamówili sąsiedzi 
z bloku).
18:00 + Za zmarłą Marię i Jana 
Hejka, za Teodora, Barbarę, 
Marię, Edmunda, Genowefę 
i Antoniego Krzyżniewskich.

INTENCJE MSZALNE
13 grudnia  poniedziałek   

wspomnienie św.  Łucji dziewicy.
7:00  W pewnej intencji.
18:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę 
Matki Bożej dla członkiń IV 
Róży Żywego Różańca i ich 
rodzin.
18:00 + Za zmarłego syna 
Marcina Narożnego w dniu 
urodzin.

14 grudnia  wtorek   
wspomnienie św. Jana od Krżyża.
7:00 + Za zmarłą Urszulę 
Olkiewicz.
18:00 + Za zmarłego męża 
Benedykta Romanowskiego.
18:00 + Za zmarłą Stanisławę 
Wyżlic w 14. rocznicę śmierci 
i za Kazimierza Wyżlica.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Tadeusza i Danutę Kozłowskich, 
za dziadków: Feliksa i Mariannę 
Koszczka w rocznicę śmierci 
dziadka Feliksa, za Jerzego, 
Zygmunta, Ryszarda, Stefana, 
Genowefę, Edmunda i Zofię 
Koszczka oraz Justynę 
Ostrowską.

15 grudnia  środa
7:00 + Za zmarłego męża 
Bogusława Szramkę w dniu jego 
urodzin i imienin, za jego 
rodziców: Emilię i Alfonsa, za 
braci: Wiesława i Romana, za 
Irenę i Zygmunta 
Kwiatkowskich oraz zmarłych 
z rodziny.
7:00 + Za zmarłą Zofię Gładun 
w 30. dzień po pogrzebie.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Kazimierę Dmochewicz w 1. 
rocznicę śmierci i za Bronisława 
Dmochewicza.
18:00 + Za zmarłego Wiesława 
Poświatę oraz zmarłych 
z rodziny Poświatów, 
Tylkowskich i Piaseckich.
18:00 + Za zmarłego Edmunda 
Gwodzińskiego w 1. rocznicę 
śmierci.

16 grudnia  czwartek
7:00 + Za zmarłą mamę i babcię 
Teresę Zielińską w 1. rocznicę 
śmierci.
7:00 + Za zmarłą Kazimierę 
Ruczyńską w 30. dzień po 
pogrzebie.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Krystynę i Tadeusza Różyckich 
oraz za zmarłych z rodziny 
Dombrowskich, Czarkowskich 
i Różyckich.
18:00 + Za zmarłego Mirosława 
Litwińskiego.

17 grudnia  piątek
7:00 + Za zmarłego Marcina 
Dombrowskiego w 30. dzień po 
pogrzebie.
18:00 + Za zmarłego Waldemara 
Lehmanna w 3. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Annę i Henryka Lewandowskich, 
za brata Adama oraz wszystkich 
zmarłych z rodziny.

18 grudnia  sobota



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

1.Józef Jackowski
zmarł 9 XII 2006 r.

2.Jan Janowski
zmarł 19 XII 2006 r.
3.Renata Pokora

zmarła 23 XII 2006 r.
4.Tadeusz Wacławski

zmarł 3 IX 2007 r.
5.Marek Kępara

zmarł 10 IX 2007 r.
6.Eugeniusz Czwarnóg

zmarł 15 IX 2007 r.
7.Janina Nica

zmarła 19 IX 2007 r.
8.Tadeusz Śmigielski
zmarł 23 IX 2007 r.

9.Kazimierz Witkowski
zmarł 8 IX 2008 r.

10.Eleonora Dembińska
zmarła 10 IX 2008 r.
11.Teresa Górska

zmarła 19 IX 2008 r.
12.Grzegorz Orzechowski

zmarł 20 IX 2008 r.
13.Jacek Waśniewski

zmarł 23 IX 2008 r.
14.Zdzisław Kostkowski

zmarł 01 IV 2009 r.
15.Krystyna Brysk

zmarła 08 IV 2009 r.
16.Gerard Sędzicki
zmarł 18 IV 2009 r.

17.Jan Śliwiński
zmarł 23 IV 2009 r.
18.Leszek Kucio

zmarł 25 IV 2009 r.
19.Witold Osak

zmarł 16 II 2010 r.
20.Franciszka Osika
zmarła 26 II 2010 r.

21.Bronisława Komoszyńska
zmarła 07 III 2010 r.

22.Ewa Zadura
zmarła 16 III 2010 r.
23.Herman Opałka
zmarł 19 III 2010 r.

24.Jadwiga Sławińska
zmarła 20 III 2010 r.
25.Elżbieta Skwarek
zmarła 27 III 2010 r

26.Władysław Jaworski
zmarł 31 III 2021 r.

27.Mieczysław Mrugacz
zmarł 31 III 2021 r.

28.Alicja Grzywaczewska
zmarła 8 IV 2021 r.

29.Celina Licznerska
zmarła 11 IV 2021 r.
30.Paweł Szczech
zmarł 11 IV 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  19. 12.  2021 r. o godzinie 07:301.Trzecią niedzielę adwentu 

nazywamy niedzielą Gaudete – 

„Radujcie się!”, od słów z Listu św. 

Pawła do Filipian (Flp 4,45): 

„Radujcie się zawsze w Panu, raz 

jeszcze powtarzam: Radujcie się! 

Pan jest blisko”. Dlatego też 

w dzisiejszej liturgii zamiast 

fioletowych pojawiły się różowe 

szaty. Ta zmiana koloru przyjęła 

się od zwyczaju błogosławienia 

przez papieży w Rzymie 

i rozdawania róż właśnie w tę 

radosną niedzielę. 

2.Jutro trzynasty dzień grudnia, 

zgodnie więc z tradycją, zanosimy 

do Boga nasze modlitwy za 

pośrednictwem Matki Bożej 

Fatimskiej. Porządek nabożeństw 

wieczornych będzie następujący:

17:30 – różaniec fatimski,

18:00 – uroczysta Msza św. 

19:00 – wystawienie 

Najświętszego Sakramentu 

i Adoracja,

20:30 – Apel Jasnogórski.  

3.Trzeci tydzień adwentu to czas 

szczególnej modlitwy 

o chrześcijańskie życie rodzin. 

Codziennie będziemy polecać 

Panu Bogu rodziny naszej parafii, 

aby rozwijało się w nich życie 

wiary.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
4.W tym tygodniu w dalszym ciągu 

odprawiamy Msze św. roratnie, od 

poniedziałku do piątku o godz. 18:00, 

a w sobotę o godz. 7:00.

5.Opłatek wigilijny, który jest już 

poświęcony, można nabywać dzisiaj 

po każdej Mszy św. oraz w dni 

powszednie w godz. 17:00 – 18:00 

w kancelarii parafialnej. Można także 

nabyć  w cenie 7 zł świecę „Caritas” 

w ramach akcji Wigilijne Dzieło 

Pomocy Dzieciom.


