
13.02.22 NIEDZIELA
Jr 17,58; Ps 1; 

1Kor 15,12.1620; 
Łk 6,17.2026

„SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK, 
KTÓRY UFA PANU” 

14.02.22 PONIEDZIAŁEK
Dz 13,4649; Ps 117; Łk 10,19

„ŻNIWO WPRAWDZIE 
WIELKIE, ALE ROBOTNIKÓW 

MAŁO”

15.02.22 WTOREK
Jk 1,1218; Ps 94; Mk 8,1421

„MAJĄC OCZY, NIE WIDZICIE; 
MAJĄC USZY, NIE 

SŁYSZYCIE?”

16.02.22 ŚRODA
Jk 1,1927; Ps 15; Mk 8,2226
„JEŻELI KTOŚ UWAŻA SIĘ ZA 
CZŁOWIEKA RELIGIJNEGO, 

LECZ ŁUDZĄC SERCE 
SWOJE, NIE POWŚCIĄGA 

SWEGO JĘZYKA TO…”

17.02.22 CZWARTEK
Jk 2,19; Ps 34; Mk 8,2733

„JEŻELI ZAŚ KIERUJECIE SIĘ 
WZGLĘDEM NA OSOBĘ, 
POPEŁNIACIE GRZECH”

18.02.22 PIĄTEK
Jk 2,1424,26; Ps 112; 

Mk 8,349,1
„TAK JAK CIAŁO BEZ DUCHA 

JEST MARTWE, TAK TEŻ 
JEST MARTWA WIARA BEZ 

UCZYNKÓW”

 
19.02.22 SOBOTA

Jk 3,110; Ps 12; Mk 9,213
„TY NAS ZACHOWASZ, PANIE 

NASZ I ZBAWCO”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Prorok Jeremiasz mówi nam, 
abyśmy ufali Bogu, wtedy nic się 
złego nie stanie a nawet jeśli 
miałaby nadejść jakowaś 
przeciwność, do której porównuje 
upalny dzień, to nasza ufność 
w Bogu zostanie wynagrodzona 
w postaci zielonych liści. Jest to 
oczywiście paralela, która 
w poetycki sposób przedstawia 
człowieka pokładającego całe 
swoje życie w dobrach 
materialnych i osobę zatopioną 
w modlitewnej rozmowie 
z Bogiem. Prorok przedstawia 
ponadto skutki obu postaw 
ludzkich.
 W dzisiejszym fragmencie, 
ewangelista Łukasz 
w skondensowany sposób 
przedstawia osiem 
błogosławieństw. Mamy także 
ukazane postawy ludzi bogatych, 
którzy jednak są zaślepieni pychą 
i własnym niezdrowym 
egoizmem.
 Winniśmy zadać sobie pytanie, 
czy jest to tylko katalog 
grzechów głównych, a może Pan 

Błogosławiony, kto pokłada 
ufność w Bogu.............................1
Cudze chwalimy, swego nie 
znamy..........................................2
Intencje mszalne.........................3
Ogłoszenia duszpasterskie........4

pokazuje nam złe strony 
"bogactwa", które jest ubóstwem 
duchowym. Jest to pewne 
ostrzeżenie, byśmy nie rozleniwili 
się duchowo, co prawda mowa jest 
o sytości i śmiechu. Te dwa 
stwierdzenia możemy porównać do 
nadmiernemu oddawaniu się 
wszelakim rozrywkom dzisiejszego 
świata i do naigrywania się 
z czyichś porażek życiowych.
 Jezus napomina, by nie być 
nastawionym wyłącznie na 
pochlebstwa, które odnosi do 
wdzięczenia się fałszywym 
prorokom.
 W tym ostatnim fragmencie 
perykopy możemy dostrzec 
wydźwięk duchowy błędnych 
zachowań ludzi. Mamy karmić się 
słowem bożym, ale nie okazywać 
naszej wyższości w sprawach 
dotyczących wiary, bo ktoś może 
się zapytać o fragmenty z Pisma 
Świętego, na które nie będziemy 
mieli prostej odpowiedzi. I taki 
wydźwięk ma ewangeliczna 
kontynuacja z Ośmiu 
Błogosławieństw. Mamy czerpać 
z ich mądrości i starać się je 
realizować. Jest to trudna nauka 
i dlatego Chrystus powiada o takich 
ludziach "beati  szczęśliwi".
Chciejmy nimi się stawać każdego 
dnia.
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Błogosławiony, kto 
pokłada ufność w Bogu

Kajetan Stawski
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W ostatnich dniach Stycznia 
miałem zaszczyt przebywać 
w jednym z najstarszych 
i najpiękniejszych sanktuarium, 
które mamy w Polsce. Mam tu na 
myśli Sanktuarium Relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego. 
Wspomniane wcześniej miejsce 
kultu religijnego znajduje się 
w odległości około 35 kilometrów 
od Kielc, w samym sercu Gór 
Świętokrzyskich, na Łysej 
Górze.Według legend, pierwszymi 
zgromadzeniem, które zasiedliło 
ten teren byli benedyktyni, których 
osadził Bolesław Chrobry na 
prośbę Dąbrówki. Jednak, na 
podstawie dokumentów 
źródłowych przyjmuje się, że 
klasztor posadowił na Łysej Górze 
Bolesław Krzywousty wraz 
z komesem Wojsławem z rodu 
Powałów w 1 poł. XII w. Powstał 
wówczas romański niewielki 
kościół i pierwsze zabudowania 
klasztorne.  Prawdopodobnie 
około 1306 roku Władysław 
Łokietek, po swoim pobycie na 
Węgrzech, ofiarował opactwu 
relikwie Drzewa Krzyża Świętego, 
które od najazdu Litwinów na 
opactwo w 1370 r. (nieudana 
próba uprowadzenia relikwii) 
rozsławiły to miejsce jako cudami 
słynące. Zmieniono także wkrótce 
wezwanie kościoła z pierwotnego 
– Św. Trójcy na Św. Krzyża. 
Świątynię tę wyróżniał 
szczególnie Władysław Jagiełło 
wielokrotnie pielgrzymując do 
sanktuarium i łożąc na jego 
rozbudowę.). W wyniku rozbiorów, 
Święty Krzyż trafił w 1795 r. pod 
zabór austriacki, a w 1815 r. – 
rosyjski. W 1819 r. nastąpiła jego 
kasata i rozproszenie zbiorów 
związanych z wielowiekową 
działalnością religijno
intelektualną mnichów. 
Równolegle, do kaplicy 
klasztornej, w której cały czas 
przechowywano relikwie 
przybywały pielgrzymki, miejsce 
to stawało się także scenerią 
manifestacji narodowych. 
W 1863 r. pełniło funkcję kwatery 
dyktatora powstania styczniowego 
– gen. Mariana Langiewicza. 
W 1882 r. władze carskie 
utworzyły na Świętym Krzyżu 
ciężkie więzienie, przejęte 

następnie przez administrację 
polską w okresie 
międzywojennym. Do celów 
odosobnienia wykorzystano 
zastane budynki klasztorne oraz 
wzniesiono nową, więzienną 
infrastrukturę. Podczas I wojny 
światowej Austriacy zburzyli wieżę 
kościelną, odarli kościół 
z miedzianej blachy i zrabowali 
dzwony.Odrodzenie religijne 
klasztoru nastąpiło w 1936 r., 
kiedy przybyli do niego Oblaci 
Maryi Niepokalanej. Podczas II 
wojny światowej Niemcy urządzili 
tu obóz zagłady dla jeńców 
radzieckich (ok. 6000 
zagłodzonych i zamordowanych 
jeńców spoczywa na cmentarzu 
nieopodal klasztoru). Po wojnie 
zlikwidowano 
dziewiętnastowieczną zabudowę, 
część budynków przeszła na 
własność państwa, część 
pozostała w rękach Oblatów. 
Rozpoczęto porządkowanie 
i odbudowę klasztoru prowadząc 
jednocześnie badania 
architektoniczne, konserwatorskie 
i archeologiczne. Jeśli chodzi 
o moje wrażenia z pobytu na 
Świętym Krzyżu, to był piękny 
i błogosławiony czas. Lubię 
spędzać czas w górach, bardziej 
niż nad morzem. Już od samego 
przyjazdu miejsce oczarowało 
mnie tym, że jest z dala od strefy 
zamieszkania. Gdy wjeżdzało się 
do puszczy na której terenie 
znajduje się sanktuarium, to 
można odnieść wrażenie, że to 
inny świat. Ośnieżone tereny leśne 
mówią same za siebie. Piękne 
krajobrazy z panoramy  
świętokrzyskiej zapierają dech 
w piersiach. Geografia tego 
miejsca wspaniale współgra 
z architekturą. Miałem okazję 
poznać w pewnym stopniu jak 
funkcjonują Nowicjusze, który 
rozpoczynają rozeznawanie 
i realizowanie swojego powołania. 
Jest ich czterech Andrzej, Witalij, 
Adrian i Maciek. Co ciekawe 
dwójka z nich pochodzi z Ukrainy. 
Nie jest to wyjątek, gdyż zdarzają 
się powołania oblackie zza naszej 
wschodniej granicy. Tym bardziej  
cieszyłem się z tego, że 
pomagałem i w codziennych 
obowiązkach życia codziennego 

jak sprzątanie, czy 
nakrywanie do stołu. Przede 
wszystkim jednak w trakcie 
mojego pobytu odbył się 
Różaniec z Adoracją 
Najświętszego Sakramentu, 
gdzie modliliśmy się o pokój 
na Ukrainie. Widać doskonale 
na tym przykładzie, że Pan 
Bóg nie zostawia samemu 
tych co idą za nim. Historia 
naszych krajów nie jest łatwa, 
ale tym bardziej obecne czasy 
pokazują ,że potrzebna jest 
modlitwa w intencji pokoju 
zwłaszcza na Wschodzie. 
Ważnym punktem tego 
wyjazdu była dla mnie wizyta 
w Muzeum Martyrologii Wsi 
Polskiej w Michniowie około 
30 km od Świętego Krzyża. 
Jest to tak potężna dawka 
wiedzy o czasach II Wojny 
Światowej, że nawet dla mnie 
jako historyka robiło to 
wrażenie. Zdjęcia, Mapy, 
eksponaty i same relacje 
świadków zbrodni na ludności 
wiejskiej. Obrazami, które  na 
zawsze będę miał przed 
oczami wspominając to 
miejsce, były pewne grafiki. 
Były zdjęcia, na których 
rodziny były w komplecie, 
a obok nich centralnie były 
zdjęcie np. Żony z dziećmi, 
a w miejscu gdzie powinien 
być wizerunek męża, to były 
tylko kontury... Oznaczał to po 
prostu, że Ojca, czy Męża, nie 
ma już wśród żywych... 
Polecam gorąco każdemu 
przyjazd na Święty Krzyż jest 
to miejsce, gdzie można się 
zregenerować duchowo 
i fizycznie, z daleka od 
zgiełku, od którego często nie 
potrafię uciec. Na Świętym 
Krzyżu przebywa nasz ziomek 
z parafii o. Dawid Grabowski, 
którego serdecznie 
pozdrawiam. Pomódlmy się 
za Oblatów, za nowicjuszy 
i wszystkie osoby pracujące 
tam. Niech dalej z Bożą 
pomocą i opieką Maryi 
Niepokalanej dbają o ten 
dziejowy pomnik historii tak 
pięknie jak dotychczas! 

Cudze chwalimy swego nie znamy...

Piotr Kamiński



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

i Krzywkowskich.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).
18:00 + Za zmarłą Wiktorię 
Majewską w dniu urodzin, za 
Stanisława Majewskiego oraz 
Józefa i Bogusława Majewskich.

19 lutego  sobota
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:00 + Za zmarłą mamę Barbarę 
Pietrzak w 1. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Mariannę i Kazimierza 
Kowalskich.
18:00 + Za zmarłego męża Jana 
Piotra Majewskiego w 4. rocznicę 
śmierci, za rodziców z obu stron 
i za rodzeństwo.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).
18:00 + Za zmarłą Małgorzatę 
Żurawską i za zmarłych z całej 
rodziny.

20 lutego  VII niedziela zwykła
6:30 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
7:30 + Za zmarłą Teresę Wołodko 
w 30. dzień po śmierci.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłych rodziców: 
Wiktorię i Wiktora Kazimierskich, 
za zmarłe siostry, za Genowefę 
i Mariana Cieślaków oraz zmarłe 
rodzeństwo.
12:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).
13:15 + Za zmarłych rodziców: 
Stanisławę i Kazimierza 
Kościelskich w 29. rocznicę 
śmierci Kazimierza.
13:15 + Za zmarłą Bożenę Pestę.
15:00 + Za zmarłą mamę Barbarę 
Bernatek w 3. rocznicę śmierci, za 
tatę Józefa Bernatka, za teściów: 
Wandę i Michała Lewkowiczów 
oraz zmarłych z rodziny z obu 
stron.
15:00 + Za zmarłego Zbigniewa 
Słowika w 6. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą Zofię 
Podgórską w rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą Irenę Kowalską 
w 30. dzień po śmierci.

INTENCJE MSZALNE
14 lutego  poniedziałek  
wspominienie Cyryla i Metodego
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Cichorka.
7:00 + Za wstawiennictwem św. 
Siostry Faustyny o dar nieba dla 
męża Marcina Poprawskiego.
18:00 + Za zmarłego Tadeusza 
Gołębiowskiego w 30. dzień po 
pogrzebie.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).
18:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Turka w 19. rocznicę śmierci, za 
Rozalię i Walentego Turków, za 
rodziców: Annę i Franciszka 
Malickich, brata Stanisława, za 
zmarłe siostry oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące.
18:00 + Za zmarłego Benedykta 
Romanowskiego.

15 lutego  wtorek  wspominienie 
bł. ks. Michała Sopoćki

7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Moniki z okazji urodzin.
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
18:00  O Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej dla członkiń 
I Róży Żywego Różańca i ich 
rodzin oraz o życie wieczne dla 

zmarłych członkiń tej Róży.
18:00 + Za zmarłego Józefa 
Gurzyńskiego w 9. rocznicę 
śmierci, za zmarłych rodziców oraz 
siostry i braci z obu stron.
18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).

16 lutego  środa
7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Oliwii z okazji imienin.
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:00 + Za zmarłego Waldemara 
Kasprzaka w 30. dzień po śmierci.
18:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo na dalsze lata dla 
Renaty w 80. rocznicę urodzin.
18:00 + Za zmarłą Jadwigę 
Jaskulską (Mszę św. zamówili 
znajomi z ul. Baczyńskiego).
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).
18:00 + Za zmarłą Bożenę Pestę.

17 lutego  czwartek
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:00 + Za zmarłego Krzysztofa 
Kołodziejka.
7:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Szybowskiego.
18:00 + Za zmarłego męża, tatę 
i dziadka Zbigniewa Mecha w dniu 
imienin, za teściów: Helenę 
i Bolesława Mechów oraz zmarłych 
z rodziny.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zuzannę Prass 
(Mszę św. zamówili sąsiedzi 
z klatki).
18:00 + Za zmarłego Piotra 
Konickiego.

18 lutego  piątek
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:00 + Za dusze w czyśćcu 
cierpiące.
18:00 + Za zmarłą koleżankę Janinę 
Sosnowską z okazji urodzin.
18:00 + Za zmarłego Kazimierza 
i Czesławę Krzywkowskich oraz 
dziadków z rodziny Bieg 



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

1. Maria Biereg
zmarła 8 VI 2011 r.

2. Stefania Kowalska
zmarła 16 VI 2011 r.

3. Tomasz Jaworowski
zmarł 30 VI 2011 r.
4. Nikodem Kijora
zmarł 6 VII 2011 r.

5. Bartosz Godziewski
zmarł 8 VII 2011 r.

6. Irena Żmuda
zmarła 13 VII 2011 r.
7. Bożena Jagielska
zmarła 12 II 2012 r.

8. Kazimiera Widzgowska
zmarła 24 II 2012 r.

9. Bernard Piórkowski
zmarł 8 III 2012 r.

10. Władysław Szakal
zmarł 8 III 2012 r.

11. Piotr Gontarczyk
zmarł 5 III 2012 r.

12. Eugeniusz Wójcik
zmarł 18 III 2012 r.
13. Zofia Dudek

zmarła 17 I 2013 r.
14. Zbigniew Szymański

zmarł 17 I 2013 r.
15. Agnieszka Kalinowska

zmarła 20 I 2013 r.
16. Teresa Umińska
zmarła 28 I 2013 r.

17. Józef Charukiewicz
zmarł 26 I 2013 r.
18. Melania Olech
zmarła 4 II 2013 r.

19. Edmund Ornowski
zmarł 6 I 2014 r.

20. Wojciech Rynkowski
zmarł 20 I 2014 r.
21. Józefa Peljan
zmarła 24 I 2014 r.

22. Władysław Majerowski
zmarł 5 II 2014 r.

23. Grażyna Wieńska
zmarła 6 II 2014 r.

24. Adam Winklewski
zmarł 20 II 2014 r.

25. Stefan Koszykowski
zmarł 21II 2014 r.

26. Jerzy Błażejczyk
zmarł 10 IX 2021 r.

27. Teresa Majewska
zmarła 16 IX 2021 r.

28. Kazimiera Nowotnik
zmarła 20 IX 2021 r.

29. Krystyna Modzelewska
zmarła 22 IX 2021 r.

30. Krystyna Pokojska
zmarła 25 IX 2021r.
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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  20. 02.  2022 r. o godzinie 07:301.Każda niedziela jest 

wyjątkową okazją do 

dojrzewania naszej wiary, do 

pogłębiania i zacieśniania 

naszej osobistej relacji 

z Panem Bogiem. Jakże jest 

ważne, aby w tym procesie 

brała udział każda nasza 

rodzina i cała wspólnota 

parafialna. Pozwólmy Panu 

Jezusowi przemieniać nasze 

życie. Powierzajmy Mu trudy 

minionego tygodnia i nadzieje 

nadchodzących dni. Niech On 

działa w naszych sercach, 

wówczas codzienność wypełni 

się dobrem.

2.Pamiętajmy też, że tylko 

czerpiąc obficie ze stołu słowa 

Bożego i stołu 

eucharystycznego, zostajemy 

uzdrowieni i umocnieni, aby 

świadczyć o Chrystusie wśród 

tych, do których On nas posyła. 

Pamiętajmy, że w każdym 

spotkaniu drugi człowiek 

potrzebuje naszej miłości. 

3.Dzisiaj, zgodnie z tradycją, 

będziemy modlić się do Boga 

za pośrednictwem Matki Bożej 

Fatimskiej. Porządek 

nabożeństw wieczornych 

będzie następujący:

17:30 – Różaniec fatimski,

18:00 – Msza św.,
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19:00 – Wystawienie 

Najświętszego Sakramentu 

i Adoracja,

20:30 – Apel Jasnogórski.

4.W środę naszym parafialnym 

zwyczajem wieczorną Mszę św. 

poprzedzimy Nowenną do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy 

o godz. 18:00. Serdecznie 

zapraszamy wszystkich parafian, 

zwłaszcza czcicieli Matki 

Najświętszej, która poprzez swój 

udział w dziele zbawienia może 

wyprosić nam u Bożego tronu 

potrzebne łaski.

5.Składamy serdeczne „Bóg 

zapłać” za wszelkie ofiary składane 

na potrzeby naszej parafii, w tym 

również na fundusz kolędowy.


