
6.02.22 NIEDZIELA
Iz 6,12a.38; Ps 138; 

1Kor 15,111 lub 1Kor 15,3
8.11; Łk 5,111

„LECZ ZA ŁASKĄ BOGA 
JESTEM TYM, CZYM 

JESTEM….”

7.02.22 PONIEDZIAŁEK
1Krl 8,17.913; Ps 132; 

Mk 6,5356
„A WSZYSCY, KTÓRZY SIĘ 

GO DOTKNĘLI, 
ODZYSKIWALI ZDROWIE”

8.02.22 WTOREK
1Krl 8,2223.2730; Ps 84; 

Mk 7,113
„JAK MIŁA, PANIE, JEST 

ŚWIĄTYNIA TWOJA”

9.02.22 ŚRODA
1Krl 10,110; Ps 37; Mk 7,1423

„ZBAWIENIE 
SPRAWIEDLIWYCH 

POCHODZI OD PANA”

10.02.22 CZWARTEK
1Krl 11,413; Ps 106; 

Mk 7,2430
„POCZĘLI CZCIĆ ICH 

BAŁWANY, KTÓRE STAŁY SIĘ 
DLA NICH PUŁAPKĄ”

11.02.22 PIĄTEK
1Krl 11,2932; 12,19; Ps 81; 

Mk 7,3137
„JA JESTEM BOGIEM, 

SŁUCHAJ MEGO GŁOSU”

12.02.22 SOBOTA
1Krl 12,2632; 13,3334; Ps 

106; Mk 8,110
„NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE 

CZŁOWIEK…”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Końcowy fragment dzisiejszej 
ewangelii, jak i pierwsze czytanie 
opowiadają o powołaniu. Prorok 
Izajasz mówi, iż nie jest godnym, 
by Bóg obdarzył go łaską. 
Stwórca pyta się "kto pójdzie". 
Po potyczce słownej z Panem 
w końcu się zgadza. W tej 
zgodzie można doszukać się 
pójścia w nieznane, bowiem 
Izajasz zawierza całe swoje życie 
na służbę Bogu. Ufa 
bezgranicznie, nie wiedząc co 
może go spotkać w czasie 
głoszenia.Jezus w Ewangelii 
mówi do Piotra, by się nie lękał 
i zaprasza go do połowu ludzi.
 Podczas Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie papież 
Franciszek zachęcał, byśmy 
wyszli z domu i uczynili coś 
więcej dla naszej wiary, dla 
drugich i dla siebie samych. 
W pięknym kanonie śpiewamy 
"Nie bój się, wypłyń na głębię, 
jest przy tobie Chrystus". Czy 
tylko bezwiednie śpiewamy, czy 
też zastanawiamy się nad 
wymową słów? Ja również muszę 
się zapytać, czy nie boję się iść 
do ludzi i mówić o Bogu na ulicy, 
w domu, w pracy, czy w szkole?
 Odpowiedzi na te pytania mogą 
okazać się dość bolesne, jednak 
nawet gdy się zniechęcamy to 
Pan pociesza nas słowami: Nie 
lękaj się, Ja jestem! Formą 
ewangelizacji może być nasz 
uśmiech, poświęcenie cennego 

Wypłyń na głębię!........................1

Uzdrowienie Chorych..................2

Intencje mszalne.........................3

Ogłoszenia duszpasterskie........4

czasu drugiemu człowiekowi, 
rozmowa, a nawet krótkie trwanie 
w milczeniu z osobą, która ma 
trudny czas w życiu.
 Możemy jednak powiedzieć, że 
przerasta to nasze 
możliwości.Ojciec Święty mówi, że 
wystarczy kilka prostych słów, 
przepraszam, dziękuję, proszę. 
Paradoksalnie nie są to dla nas 
często proste słowa, ale jakie 
czynią cuda. Te trzy słowa to nasza 
głębia, którą warto przebyć 
i pokonywać każdego dnia.
 Na koniec dodam, iż osoby 
dotknięte cierpieniem zmagają się 
z nim każdego dnia. Starajmy się 
ich wspierać, nie tylko 11 lutego, 
kiedy przypada kolejny dzień 
chorego, ustanowiony na pamiątkę 
objawienia w Lourdes. Czyńmy to 
zawsze zwłaszcza w naszej 
wspólnocie parafialnej.
 Otaczajmy dobrym słowem 
i wsparciem wspólnotę Wiara 
i Światło, działającą w naszej 
parafii, która aktywnie udziela się 
podczas nabożeństw. Bądźmy dla 
jej członków życzliwi, gdy np. 
mniej wyraźniej odmawiają 
modlitwy. Wszyscy powinni mieć 
swoje miejsce we wspólnocie 
parafialnej.
 W obecnych czasach jest wiele 
osób z niepełnosprawnością 
psychiczną. Sam kiedyś 
usłyszałem, gdy pewna dziewczyna 
mówiła  lepiej gdybym miała 
widoczną niesprawność. Te osoby 
bardzo męczą się ze sobą i bardzo 
potrzebują naszej rozmowy i 
zrozumienia i nie pozostawienia 
samymi sobie. 
 Bądźmy serdeczni i pomagajmy 
sobie wzajemnie. Wszystko 
czyńmy w łączności z sercem 
Jezusa, a Pan obdaruje nas swoją 
łaską.
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Wypłyń na głębię!

Kajetan Stawski
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Światowy Dzień Chorego 
przypadający 11 lutego to 
szczególny dzień, kiedy 
pochylamy się nad chorobą 
i cierpieniem. Nie ma chyba 
osoby, której by nie dotknęła 
choroba. Wiadomo nikt nie chce 
choroby i związanym z nim 
cierpieniem. Wiadomość 
o chorobie może wywrócić życie 
do góry nogami. Choroba 
i cierpienie uczą doceniania tego, 
co mamy, ale też i pokory. Gdy 
jesteśmy zdrowi, to stale 
narzekamy, a gdzie wdzięczność 
Bogu, że nam nic nie doskwiera. 
Trudno jest rozmawiać 
z człowiekiem cierpiącym. Bo cóż 
może powiedzieć zdrowy 
choremu. Czy zastanawialiśmy 
się nad tym? Czasami mówimy: 
„będzie dobrze, nie martw się”; 
„nie poddawaj się”; „trzymaj się” 
i tak dalej. Chcielibyśmy ulżyć 
w bólu. Wprawdzie świat 
medyczny poszedł naprzód, może 
ulżyć. Jak pisze Ojciec Święty 
w tegorocznym orędziu na 
Światowy Dzień Chorego: 
„Błogosławmy Pana za postęp, 
jaki dokonał się w naukach 
medycznych, zwłaszcza 
w ostatnich czasach: nowe 
technologie pozwoliły wypracować 
metody terapeutyczne, które są 
bardzo korzystne dla chorych; 
badania naukowe nadal wnoszą 
cenny wkład w pokonywanie 
starych i nowych patologii; 
medycyna rehabilitacyjna bardzo 
rozwinęła swoją wiedzę 
i umiejętności. Wszystko to 
jednak nie może nigdy przesłonić 
wyjątkowości każdego pacjenta, 
z jego godnością i jego słabością. 
Chory jest zawsze ważniejszy od 
jego choroby, dlatego w każdym 

podejściu terapeutycznym nie 
można pominąć wsłuchiwania się 
w głos pacjenta, jego historię, lęki 
i obawy. Nawet wtedy, gdy nie 
można wyleczyć, zawsze można 
otoczyć opieką, zawsze można 
pocieszyć, zawsze można 
sprawić, by pacjent poczuł 
bliskość, która świadczy 
o zainteresowaniu osobą bardziej 
niż jej chorobą. Dlatego wyrażam 
życzenie, aby procesy formacyjne 
pracowników służby zdrowia 
uzdalniały ich do słuchania 
i nawiązywania relacji”. Cierpienie 
to znacznie coś głębszego. Jak 
zatem patrzeć na cierpienie 
innych, a może i na własne? 
W każdym chorym i cierpiącym 
spotykamy naszego Pana. „Ileż to 
razy Ewangelie opowiadają nam 
o spotkaniach Jezusa z ludźmi 
cierpiącymi na różne choroby! On 
„chodził po całej Galilei, nauczając 
w ich synagogach, głosząc 
Ewangelię o Królestwie i lecząc 
wszelkie choroby i dolegliwości 
wśród ludu” (Mt 4, 23). Możemy 
zadać sobie pytanie: skąd ta 
szczególna uwaga Jezusa wobec 
chorych, do tego stopnia, że staje 
się ona również głównym dziełem 
w misji apostołów, posłanych 
przez Mistrza, by głosić Ewangelię 
i uzdrawiać chorych?” (por. Łk 9, 
2) – pisze Papież w orędziu.
Jaki temat towarzyszy 
Światowemu Dniu Chorego? 
W orędziu czytamy: „Temat 
wybrany na ten trzydziesty Dzień 
Chorego: „Bądźcie miłosierni, jak 
Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 
36), skłania nas przede wszystkim 
do zwrócenia naszego spojrzenia 
na Boga „bogatego 
w miłosierdzie” (Ef 2, 4), który 
zawsze patrzy na swoje dzieci 
z ojcowską miłością, nawet wtedy, 

gdy one od Niego oddalają 
się. Miłosierdzie, 
w rzeczywistości, jest par 
excellence imieniem Boga, 
które wyraża Jego naturę nie 
na sposób okazjonalnego 
uczucia, ale jako siłę obecną 
we wszystkim, co On czyni. 
Jest to siła i czułość razem. 
Dlatego możemy powiedzieć 
z zachwytem i wdzięcznością, 
że miłosierdzie Boże ma 
w sobie zarówno wymiar 
ojcostwa, jak i macierzyństwa 
(por. Iz 49, 15), ponieważ On 
troszczy się o nas z siłą ojca 
i czułością matki, zawsze 
pragnąc dać nam nowe życie 
w Duchu Świętym”. Uciekamy 
się po pomoc do Maryi, 
nazywanej Uzdrowieniem 
Chorych, bo gdzież mamy się 
udać jak nie do Najlepszej 
Matki. Mamy pewność, że nie 
jesteśmy opuszczeni. Gdy 
dziecko skaleczy się biegnie 
do mamy. Dlatego pewni 
ufności udajemy się do 
sanktuariów maryjnych. Tylko 
ściany wiedzą ile próśb tam 
płynęło i płynie. Takim 
z najbardziej znanych na 
świecie jest Lourdes. Co roku 
sanktuarium gości wiele 
milionów pielgrzymów, 
a wśród nich setki tysięcy 
chorych, dla których jest to 
nadzieja na uzdrowienie. Św. 
Jan Paweł II był w Lourdes 
dwukrotnie.  Po raz drugi 
przyjechał w 2004 roku. 
Kulminacyjne obchody 
Światowego Dnia Chorego 
odbędą się w Bazylice św. 
Piotra na Watykanie. Miały 
odbyć się w Arequipie w Peru.

Uzdrowienie Chorych

DMG



Za zakonnice i inne kobiety 
konsekrowane:

Módlmy się w intencji zakonnic 
i innych kobiet konsekrowanych  
dziękując im za ich misję 
i odwagę, aby nadal odkrywały 
nowe odpowiedzi w obliczu 
wyzwań naszych czasów.
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INTENCJA  PAPIESKA 
NA MIESIĄC

LUTY

12 lutego  sobota 
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Cichorka w 30. dzień po 
pogrzebie.
7:00 + Za zmarłego męża, tatę 
i dziadka Andrzeja Rylskiego.
18:00 + Za zmarłego Mirosława 
Pawlika w 30. dzień po śmierci.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Helenę i Leona Czaplickich, za 
Barbarę Tomaszewską, za 
dziadków: Stanisławę i Józefa 
Krawaczyńskich oraz Antoninę 
i Franciszka Treska, a także za 
Zofię Czaplicką.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).
18:00 + Za zmarłego męża Marka 
Zbrzeskiego w 4. rocznicę 
śmierci, za jego rodziców: Irenę 
i Jana oraz za ojca Mieczysława 
Kocińskiego w 3. rocznicę 
śmierci.

13 lutego  VI niedziela zwykła
6:30 + + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
7:30  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Artura z okazji 
urodzin.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłą siostrę Hannę 
Zawacką w 40. rocznicę śmierci 
oraz za rodziców: Bernadettę 
i Edmunda Zawackich.
12:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).
13:15 + Za zmarłego Leona, 
Klarę, Witolda, Jadwigę, 
Zygmunta, Łucję, Albina, 
Bronisława, Andrzeja i Zbigniewa 
Kopczyńskich.
13:15 + O łaskę nieba dla 
zmarłych rodziców: Leokadii 
i Władysława Maślaków 
w rocznicę śmierci mamy.
15:00 + Za zmarłego Piotra 
Konickiego.
15:00 + Za zmarłych rodziców: 
Stanisława Gorczycę w 33. 
rocznicę śmierci i za Apolonię 
Gorczycę w dniu imienin oraz za 
wszystkich zmarłych z rodziny.
18:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę 
Matki Bożej dla członkiń IV Róży 
Żywego Różańca i ich rodzin.
18:00 + O dar nieba dla zmarłego 
kolegi Włodzimierza Bukaty 
(Mszę św. zamówili sąsiedzi 
z Makowa).

INTENCJE MSZALNE
7 lutego  poniedziałek
7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Renaty i Jana Jabłońskich 
w 52. rocznicę ślubu.
7:00 + Za zmarłą mamę Stanisławę 
Zamroch, za ojca Adama i brata 
Jana Zamrochów oraz szwagra 
Romana Szpeflika.
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla ks. Michała Budka 
z okazji urodzin (Mszę św. 
zamówiła IV Róża Żywego 
Różańca).
18:00  O zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Romualdy 
Lewandowskiej w dniu imienin.
18:00 + O wieczne zbawienie dla 
zmarłego Mateusza Żórańskiego, 
dla rodziców Żórańskich, 
Bendyków i śp. Leona.
18:00 + Za zmarłą Bożenę Pestę.

8 lutego  wtorek
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:00 + Za zmarłego Krzysztofa 
Kołodziejka.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Stanisławy 
Szczech w 90. rocznicę urodzin 
i o potrzebne łaski dla jej dzieci, 
wnuków i prawnuków.
18:00 + Za zmarłego Artura 
Kaczyńskiego w 30. dzień po 

pogrzebie.
18:00 + O Boże miłosierdzie dla 
zmarłego Bogdana Kołatki (Mszę 
św. zamówiła I Róża Żywego 
Różańca).
18:00 + Za zmarłą Helenę 
i Stanisława Nowackich w 40. 
rocznicę śmierci Heleny.

9 lutego  środa
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:00 + Za zmarłego Piotra 
Konickiego.
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Leokadię i Leszka Pietrzaków oraz 
dziadków z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Halinę Pajewską 
w 30. dzień po pogrzebie.
18:00 + Za zmarłego męża Jakuba 
Bartnickiego i za dusze w czyśćcu 
cierpiące.
18:00 + Za zmarłą Janinę Kuklińską 
(Mszę św. zamówili mieszkańcy 
bloku przy ul. Baczyńskiego 3).
18:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Kasprowicza, za Władysławę 
i Józefa Księżopolskich, brata 
Czesława oraz zmarłych z rodziny.

10 lutego  czwartek
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:00 + Za zmarłego Krzysztofa 
Kołodziejka.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).
18:00 + Za zmarłą Wiesławę 
Calman w 1. rocznicę śmierci, za 
Eugeniusza i Mirosława Calman 
oraz Antoniego Zdziebłowskiego 
i za rodziców.
18:00 + Za zmarłą Jadwigę i Jana 
Jaskulskich (Mszę św. zamówili 
mieszkańcy bloku przy 
ul. Baczyńskiego 3).

11 lutego  piątek (Światowy 
Dzień Chorych)
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:00 + Za zmarłą Urszulę 
Wojciechowską w 30. dzień po 
śmierci.
10:00  W intencji chorych 
obecnych na Eucharystii.
16:30  W intencji chorych 
obecnych na Eucharystii.
18:00 + Za zmarłą Agnieszkę 
Rycicką w 30. dzień po śmierci.
18:00 + Za zmarłą Krystynę 
Jankowską w 4. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Jana i Józefę Olszewskich w 6. 
rocznicę śmierci Jana, za zmarłe 
rodzeństwo, dziadków oraz Anitę 
Chachotkę.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).



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

1. Jadwiga Dobrogoszcz
zmarła 3 XII 2010 r.

2. Kazimiera Kowalewska
zmarła 15 XII 2010 r.

3. Barbara Truszczyńska
zmarła 20 XII 2010 r.
4. Krystyna Stępień
zmarła 22 XII 2010 r.
5. Jadwiga Turowska
zmarła 26 XII 2010 r.

6. Józef Zażdzyk
zmarł 28 XII 2010 r.
7. Radosław Batko
zmarł 9 V 2011 r.

8. Józefa Olszewska
zmarła 13 V 2011 r.

9. Stefania Lenckowska
zmarła 20 V 2011 r.

10. Józef Brzozowski
zmarł 26 V 2011 r.

11. Irena Pieńczewska
zmarła 28 V 2011 r.
12. Edmund Mynder
zmarł 31 V 2011 r.

13. Renata Drzazgowska
zmarła 19 I 2012 r.

14. Kamila Kosińska
zmarła 19 I 2012 r.
15. Marta Duńska
zmarła 31 I 2012 r.
16. Gertruda Sieroń
zmarła 2 II 2012 r.

17. Henryk Lemański
zmarł 4 II 2012 r.

18. Włodzimierz Dubicki
zmarł 4 II 2012 r.

19. Stefania Jackowska
zmarła 2 I 2013 r.
20. Józef Bytner
zmarł 1 I 2013 r.

21. Tadeusz Wiśniewski
zmarł 3 I 2013 r.

22. Mariusz Osiakowski
zmarł 4 I 2013 r.

23. Stanisława Kościelska
zmarła 5 I 2013 r.

24. Marek Dembiński
zmarł 5 I 2013 r.

25. Adam Śniegocki
zmarł 11 I 2013 

26. Lucyna Walczuk
zmarła 25 VIII 2022 r.

27. Józef Szczech
zmarł 30 VIII 2022 r.

28. Kazimierz Suchocki
zmarł 5 IX 2022 r.

29. Marianna Jakubiak
zmarła 7 IX 2022 r.

30. Barbara Gutkowska
zmarła 10 IX 2022 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  13. 02.  2022 r. o godzinie 07:301.Dziś na Eucharystii gromadzi 

nas Chrystus w piątą niedzielę 
w ciągu roku liturgicznego. 
Pamiętajmy, że nikt z nas, ani 
cała nasza wspólnota 
parafialna, nie jest w stanie 
pogłębić swojej więzi z Panem 
Bogiem bez Eucharystii. 
Dopiero karmiąc się prawdziwą 
Miłością, każdy chrześcijanin 
uczy się ofiarnego życia. 
Częściej i uważniej wczytujmy 
się w objawienie Boże zawarte 
w Piśmie Świętym. 
Jednocześnie wsłuchujmy się 
w to, co mówi Kościół, którego 
zadaniem jest ciągłe 
przybliżanie nas do zbawienia. 
2.W środę podczas nowenny 
skierujemy nasze prośby do 
Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. Zwieńczeniem 
naszego modlitewnego 
spotkania będzie Eucharystia.
3.W piątek, 11 lutego, przypada 
liturgiczne wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes. Dokładnie tego dnia 
w 1858 roku, cztery lata po 
ogłoszeniu dogmatu 
o Niepokalanym Poczęciu, 
Matka Najświętsza objawiła się 
ubogiej pasterce, Bernadecie 
Soubirous w Grocie 
Massabielskiej. Wzywała do 
modlitwy oraz pokuty. Lourdes 
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zasłynęło z licznych nawróceń 
i uzdrowień, stając się w krótkim 
czasie centrum kultu maryjnego we 
Francji. Dziś do Lourdes 
przybywają chorzy pielgrzymi 
z całego świata.
4.Święto Matki Bożej z Lourdes 
łączymy z obchodami Światowego 
Dnia Chorego. Mamy więc 
szczególną okazję do pogłębienia 
postawy wrażliwości, refleksji 
i czynnego działania wobec 
cierpiących i chorych. W tym dniu 
zapraszamy wszystkie osoby 
chore i w podeszłym wieku na 2 
specjalne Msze św. o godz. 10:00 
i 16:30. Będą one sprawowane 
w intencji chorych i połączone 
z błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem. Ze 
względu na obostrzenia sanitarne 
w tym roku rezygnujemy 
z indywidualnego namaszczenia 
chorych. Prosimy rodziny, 
sąsiadów i ludzi dobrej woli, aby 
pomogli osobom chorym 
i starszym przybyć na tę Mszę św.
5.Dziękujemy serdecznie za 
składane ofiary na fundusz 
kolędowy.


