
27.02.22 NIEDZIELA
Syr 27,47; Ps 92; 

1Kor 15,54b58; Łk 6,3945
„CZY MOŻE NIEWIDOMY 

PROWADZIĆ NIEWIDOMEGO”
 

28.02.22 PONIEDZIAŁEK
1P 1,39; Ps 111; Mk 10,1727
„NAUCZYCIELU DOBRY, CO 

MAM CZYNIĆ, ABY 
OSIĄGNĄĆ ŻYCIE WIECZNE”

1.03.22 WTOREK
1P 1,1016; Ps 98; Mk 10,2831

„OTO MY OPUŚCILIŚMY 
WSZYSTKO I POSZLIŚMY ZA 

TOBĄ”

2.03.22 ŚRODA
Jl 2,1218; Ps 51; 

2Kor 5,206,3; Mt 6,16.1618
„ZARZĄDŹCIE ŚWIĘTY POST, 

OGŁOŚCIE UROCZYSTE 
ZGROMADZENIE”

3.03.22 CZWARTEK
Pwt 30,1520; Ps 1; Łk 9,2225

„KŁADĘ PRZED WAMI 
ŻYCIE I ŚMIERĆ, 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
I PRZEKLEŃSTWO”

4.03.22 PIĄTEK
Syr 51,1320 lub Flp 3,814; 

Ps 16; 15,917
„JAK MNIE UMIŁOWAŁ 
OJCIEC, TAK I JA WAS 

UMIŁOWAŁEM”

5.03.22 SOBOTA
Iz 58,9b14; Ps 86; Łk 5,2732
„NIE POTRZEBUJĄ LEKARZA 

ZDROWI, ALE CI, KTÓRZY 
SIĘ ŹLE MAJĄ”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Mądrość Syracha, opracowana 
pod koniec czasów Starego 
Testamentu, zawiera 
przemyślenia, które wyrosły z 
doświadczenia życiowego 
motywowanego wiarą w Boga. 
Proste pouczenia zwracają uwagę 
na to, co najważniejsze, 
ostrzegając przed skutkami 
popełniania zła i wskazując 
właściwą drogę. Wiara w Boga 
nie ogranicza się do 
wewnętrznego przekonania, lecz 
znajduje wyraz w wyborach, 
których dokonujemy, oraz w 
prawym postępowaniu. Pierwsze 
czytanie mszalne zawiera 
mądrość, która ukazuje znaczenie 
mowy jako drogi odsłaniającej 
tajniki wnętrza i sumienia: „Jak o 
uprawie drzewa świadczy jego 
owoc, tak mowa o zamyśle serca 
człowieka”. Warto i trzeba 
wsłuchiwać się uważnie w to, co 
ktoś ma do powiedzenia, bo jego 
słowa pozwalają poznać, z kim 
naprawdę mamy do czynienia.
Czytanie z Pierwszego Listu św. 
Pawła do Koryntian uwypukla 
przemijalność doczesnej 
egzystencji i jej ukierunkowanie 
ku wieczności. Ustawiczne 
przypominanie tej prawdy 
stanowi trwałe zadanie Kościoła. 
Ludzkie życie jest naznaczone 
wieloma przeciwnościami, które 
mogą skutkować znużeniem i 
zniechęceniem oraz osłabieniem i 
utratą nadziei. Apostoł zachęca 
do wytrwałości, której wartość 
jest tym większa, im bardziej 
piętrzą się trudności i 
przeciwności. Czasami mamy 
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wrażenie, że podejmowane wysiłki 
i praca nad sobą pozostają daremne, 
ponieważ końcem wszystkiego jest 
śmierć. Jednak zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa, który pokonał 
śmierć, nadaje ostateczny i 
rozstrzygający sens naszemu życiu 
i trudom, z jakimi się zmagamy. 
Podstawą niezłomnej nadziei jest, 
że „to, co śmiertelne, przyodzieje 
się w nieśmiertelność”, zatem już 
teraz odnosimy zwycięstwo, które 
stało się udziałem ukrzyżowanego i 
zmartwychwstałego Pana.
Wiara chrześcijańska nie jest 
jedynie czymś, co służy osobistemu 
dobru tych, którzy ją wyznają. Ma 
wymiar społeczny i 
wspólnototwórczy, co sprawia, że 
jedni drugich brzmiona nosimy. 
Wydaje tym lepsze owoce, im 
bardziej przemienia życie ku 
dobremu. Dopiero wtedy możemy 
służyć skuteczną pomocą innym, 
gdy sami doświadczamy bogactwa i 
głębi wiary wyrażającej się w 
dobrym postępowaniu. Gdyby było 
inaczej, sprawdzą się słowa Jezusa: 
„Czy może niewidomy prowadzić 
niewidomego? Czy nie wpadną w 
dół obydwaj?”. Brak wzroku to 
obraz większej i groźniejszej 
ślepoty, która pojawia się wskutek 
utraty wrażliwości moralnej na 
własne złe czyny, maskowanej 
pouczeniami i wymaganiami 
kierowanymi pod adresem innych, 
często lepszych i gorliwszych niż 
ten, kto ich poucza. Ewangelia 
podejmuje i rozwija myśl obecną w 
Mądrości Syracha: „Dobry 
człowiek z dobrego skarbca swego 
serca wydobywa dobro, a zły 
człowiek ze złego skarbca 
wydobywa zło”. Warto i trzeba 
wsłuchiwać się w to, co ludzie 
mówią, by rozpoznając i ceniąc 
owoce mądrości, według nich 
układać swoje życie oraz strzec się 
tych ludzi, których słowa są 
skażone skutkami zła i nieprawości. 
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/
141630/nd/
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W ostatnim czasie zapewne 
wszystkim cisną się na usta 
słowa: „oby nie doszło do 
najgorszego”; „nigdy więcej 
wojny” itd. Słuchamy 
z niepokojem wiadomości, co 
dzieje się za wschodnią granicą. 
Media mówią o możliwych 
scenariuszach. Oczy całego 
świata skierowane są w tamtym 
kierunku. 
Trwają rozmowy na wysokim 
szczeblu. Należy szukać różnych 
sposobów, aby rozwiązać konflikt 
i uniknąć wojny. Ci, którzy przeżyli 
gehennę wojny wiedzą, co to 
znaczy. Należę do pokolenia, że 
wojnę znam ze wspomnień ludzi, 
którzy doświadczyli jej na własnej 
skórze czy też z filmów. 
Przychodzą różne myśli, aby 
nasze pokolenie nie poznało 
wojny. Czy w XXI wieku tak musi 
być? Wciąż aktualne są słowa 
znanej piosenki: „Ciągły niepokój 
na świecie, wojny i wojny bez 
końca, jakże niepewna jest 
ziemia, jękiem i gniewem 
drgająca”. I tutaj otuchy dodaje 
nam refren: „Pokój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam, nie tak 
jak daje dzisiaj świat, powiedział 
do nas Pan”. Gdzie, zatem 
najpierw budować pokój? I tu daje 
odpowiedź kolejna zwrotka tej 
piosenki: „Pokój budować na co 
dzień, w sobie, w rodzinie czy 
w pracy. Nasze mozolne wysiłki, 
Pan swoją łaską wzbogaci”. Pokój 
jest zagrożony. Jest wielkim 
darem dla człowieka. Jak pisał 
Papież Franciszek w swoim 
orędziu na 55 Światowy Dzień 
Pokoju: „ w każdej epoce pokój 
jest zarówno darem Bożym, jak 
i owocem wspólnego 
zaangażowania”. Św. Jan Paweł II 
mówił bardzo wiele na temat 
pokoju. Apelował do ludzi, którzy 
znajdują się na różnych 
szczeblach społecznych. 
Przemawiał do przywódców 
państwa, dyplomatów, organizacji 
międzynarodowych. Na uwagę 
zasługują treści orędzia z okazji 
Światowych Dni Pokoju.
W 2001 roku pisał o wartości 

pokoju: „Kultura solidarności jest 
ściśle związana z wartością 
pokoju, który stanowi podstawowy 
cel każdego społeczeństwa oraz 
współistnienia ludzi 
w społecznościach narodowych 
i międzynarodowych. Groźnym 
skutkiem niepokojącego wzrostu 
zbrojeń w sytuacji, gdy z wielkim 
trudem utrwala się zaangażowanie 
na rzecz nierozprzestrzeniania 
broni nuklearnej, może być 
rozpowszechnienie się i utrwalenie 
kultury rywalizacji i konfliktowości, 
przejawiającej się w działaniu nie 
tylko państw, ale także 
społeczności niemających 
charakteru instytucjonalnego, 
takich jak ugrupowania 
paramilitarne czy organizacje 
terrorystyczne. Świat wciąż boryka 
się z konsekwencjami minionych 
i obecnych wojen oraz dramatów 
wywołanych przez używanie min 
przeciwpiechotnych i uciekania się 
do straszliwej broni chemicznej 
i biologicznej. A cóż powiedzieć 
o nieustannej groźbie konfliktów 
między krajami, wojen domowych 
na terenie różnych państw oraz 
o powszechnej przemocy, wobec 
której organizacje 
międzynarodowe i rządy państw 
okazują się prawie bezsilne? 
W obliczu takich niebezpieczeństw 
wszyscy powinni uświadomić 
sobie, że mają moralny obowiązek 
podjąć niezwłocznie konkretne 
decyzje, które służyć będą sprawie 
pokoju i porozumienia między 
ludźmi”. W 2004 roku pisał: 
„W Orędziu na Światowy Dzień 
Pokoju na 1 stycznia 1979 roku już 
wystosowałem ten apel: «  
Osiągniemy pokój, wychowując do 
pokoju  ». Dzisiaj jest to bardziej 
konieczne niż kiedykolwiek, 
ponieważ ludzie wobec tragedii, 
które nie przestają nękać 
ludzkości, doznają pokusy 
fatalizmu, tak jakby pokój był 
nieosiągalnym ideałem. Kościół 
natomiast zawsze nauczał i uczy 
również dziś oczywistej, prostej 
prawdy: pokój jest możliwy. Co 
więcej, Kościół nie przestaje 
powtarzać: pokój jest 
obowiązkiem. Powinien on być 
budowany na filarach wskazanych 

przez błogosławionego Jana 
XXIII w Encyklice Pacem in 
terris, to znaczy na prawdzie, 
sprawiedliwości, miłości 
i wolności. Jest to obowiązek, 
który dotyczy wszystkich 
miłujących pokój, a wypełnia 
się przez wychowywanie 
nowych pokoleń w duchu tych 
ideałów, aby przygotować 
lepszą erę dla całej 
ludzkości”. Św. Jan Paweł II 
ułożył specjalną modlitwę, 
która znalazła się we 
wspólnym apelu katolickich 
biskupów Polski i Ukrainy: 
„Boże ojców naszych, wielki 
i miłosierny! Panie życia 
i pokoju, Ojcze wszystkich 
ludzi. Twoją wolą jest pokój, 
a nie udręczenie. Potęp wojny 
i obal pychę gwałtowników. 
Wysłałeś Syna swego Jezusa 
Chrystusa, aby głosił pokój 
bliskim i dalekim i zjednoczył 
w jedną rodzinę ludzi 
wszystkich ras i pokoleń. 
Usłysz krzyk wszystkich 
Twoich dzieci, udręczone 
błaganie całej ludzkości. 
Niech już nie będzie więcej 
wojny – złej przygody, z której 
nie ma odwrotu, niech już nie 
będzie więcej wojny – 
kłębowiska walki i przemocy. 
Spraw, niech ustanie wojna 
(…), która zagraża Twoim 
stworzeniom na niebie, na 
ziemi i w morzu. Z Maryją, 
Matką Jezusa i naszą, 
błagamy Cię, przemów do 
serc ludzi odpowiedzialnych 
za losy narodów. Zniszcz 
logikę odwetów i zemsty, a 
poddaj przez Ducha Świętego 
nowe rozwiązania 
wielkoduszne i szlachetne, w 
dialogu i cierpliwym 
wyczekiwaniu – bardziej 
owocne niż gwałtowne 
działania wojenne. Ojcze, 
obdarz nasze czasy dniami 
pokoju. Niech już nie będzie 
więcej wojny. Amen”. Modlitwa 
jest konieczna. Niech nam 
towarzyszy w zbliżającym się 
za kilka dni w Wielkim Poście.

Pokój zostawiam Wam

DMG



O chrześcijańską odpowiedz na 
wyzwania bioetyczne:

Módlmy się, abyśmy my, 
chrześcijanie, w obliczu nowych 
wyzwań bioetycznych wspierali 
zawsze ochronę życia modlitwą 
i działaniami społecznymi
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INTENCJA  PAPIESKA 
NA MIESIĄC

MARZEC

5 marca  pierwsza sobota 
  miesiąca

7:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla członkiń 
i członków Róż Różańcowych 
naszej parafii i ich rodzin.
7:00  W podziękowaniu Panu 
Bogu Ojcu wszechmogącemu za 
dar Maryi, w której Niepokalanym 
Sercu przygotował ludzkości 
schronienie oraz za Jego 
Miłosierdzie.
7:00  Intencja wynagradzająca za 
grzechy przeciw Niepokalanemu 
Sercu NMP.
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, zdrowie 
i opiekę Matki Bożej dla Barbary 
Jędrzejewskiej z okazji urodzin.
18:00 + Za zmarłego męża 
Zdzisława Zycha w 23. rocznicę 
śmierci, za jego rodziców: Reginę 
i Stanisława Zychów oraz za 
Anielę Sękowską.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).
18:00 + Za zmarłą Teresę 
Kępczyńską w 7. rocznicę śmierci 
i za Edwarda Kępczyńskiego 
w 33. rocznicę śmierci oraz za 
zmarłych z rodziny.

6 marca  I niedziela Wielkiego 
Postu
6:30 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
7:30 + Za zmarłego męża 
Kazimierza Stawiarskiego.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłą Barbarę 
Kłodowską w 7. rocznicę śmierci 
i za krewnych.
12:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w dalszym 
życiu dla Grzegorza Olszlegiera 
w 50. rocznicę urodzin.
12:00 + Za zmarłego Zbigniewa 
Charasiuka w 3. rocznicę śmierci 
i za zmarłych z rodziny 
Harasiuków i Krawcewiczów oraz 
Filipskich.
13:15 + Za zmarłą Annę 
Śmiechowską w rocznicę śmierci 
i urodzin, za zmarłych: Romualda, 
Małgorzatę i Stanisława 
Śmiechowskich oraz za Jana 
Jankowskiego i Adama 
Arentewicza.
13:15 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).
15:00 + Za zmarłą Teresę 
Korowicką w 1. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego Jana 
Lewalskiego i jego rodziców: 
Franciszka w 20. rocznicę śmierci 
i za Genowefę Detynę oraz ich 
rodziców.
18:00  + O łaskę życia wiecznego 
dla zmarłego ojca i dziadka 
Kazimierza Józefowicza.

INTENCJE MSZALNE
28 lutego  poniedziałek

7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Filomenę i Leona Domerackich, za 
siostrę Longinę Żendarską, za 
zmarłych teściów Jankowskich i za 
brata Zygmunta Jankowskiego, za 
dziadków z obu stron i za Jadwigę 
Jankowską.
7:00 + Za zmarłego Władysława 
Jarmużewskiego w 89. rocznicę 
urodzin i za Hertę Jarmużewską.
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
18:00 + Za zmarłą Annę Misztal 
w 1. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą żonę Marię 
Rosińską w 5. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego Zbigniewa 
Kopczyńskiego z okazji urodzin, za 
brata Andrzeja, mamę Czesławę, 
a także zmarłych z rodziny 
Kopczyńskich.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).

1 marca  wtorek
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Bronisławę i Bronisława 
Olszewskich.
18:00 + Za zmarłą żonę Jolantę 
Michalską w 10. rocznicę śmierci.
18:00 + O dar nieba, za 
wstawiennictwem św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej, dla męża 
Marcina Poprawskiego.
18:00 + Za zmarłego Czesława 
Narożnego w rocznicę śmierci, za 
Feliksę Narożną i za Albina 
Zielińskiego.
18:00 + O łaskę nieba dla 
Magdaleny Kopańskiej.

      2 marca  Środa Popielcowa
7:00 + Za zmarłą Ewę 

Grzywaczewską (greg.).
10:00 + Za zmarłego męża 
Kazimierza Osmańskiego, za 
rodziców z obu stron, za jego braci: 
Benedykta, Edmunda i Henryka, za 
Krystynę i Aleksandra Brysk oraz 
Teresę Danilewicz i jej męża 
Stanisława.
12:00  W pewnej intencji.
16:30 + Za zmarłych rodziców 
z obu stron i za męża Franciszka 
Graszka.
16:30 + Za zmarłych rodziców: 
Kazimierę i Kazimierza Pelców.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Helenę i Frumencjusza Jabłońskich.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).

3 marca  pierwszy czwartek 
miesiąca

7:00 + Za zmarłych rodziców: Irenę 
i Zygmunta Kwiatkowskich, za 
Izydorę i Romana Rychlewskich 
z okazji urodzin Ireny i imienin 
Romana.
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Apolonię i Stefana Grzybów, za 
brata Wiesława i Barbarę Grzybów, 
za Helenę, Jana i Mariana 
Banasiaków oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące.
18:00  W podziękowaniu Bogu 
Ojcu, przez Bolesne i Niepokalane 
Serce Matki Bożej, za dar życia 
z przeproszeniem za grzechy nasze 
i całego świata, z prośbą o święte 
powołania kapłańskie.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Klarę i Aleksandra Szustkowskich, 
za siostry i braci oraz za wszystkich 
zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Elżbietę i Jana Podlińskich oraz 
zmarłych z rodziny.

4 marca  pierwszy piątek 
 miesiąca

7:00 + + Za zmarłego Eugeniusza 
Kęsickiego, za rodziców z obu stron 
oraz za braci, siostrę i szwagrów.
7:00 + Za zmarłą Ewę 
Grzywaczewską (greg.).
7:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Grzelaka w dniu imienin.
18:00 + Za zmarłą Zofię 
Łukaszewską w 22. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Felicję Piotrowicz w dniu 
ziemskich urodzin i za Henryka 
Piotrowicza oraz za Teresę 
Żubertowską i Marka Piotrowicza.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza (greg.).
18:00 + Za zmarłego Andrzeja 
i Kazimierę, za braci i bratowe: 
Stanisława, Helenę, Henryka, 
Wacława i Jadwigę Piotrowskich, 
za siostrę Halinę Gołębiewską, za 
rodziców: Józefę i Mariana 
Miecznikowskich oraz Jacka 
Kraińskiego.



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

1 Władysława Złotowska
zmarła 8 IX 2011 r.

2. Mariola Zaborowska
zmarła 17 IX 2011 r.
3. Witold Kurkiewicz
zmarł 20 IX 2011 r.

4. Bolesław Laskowski
zmarł 27 IX 2011 r.

5. Stanisław Wilczyński
zmarł 27 IX 2011 r.

6. Zdzisław Mączyński
zmarł 2 X 2011 r.
7. Jerzy Gałkus

zmarł 31 III 2012 r.
8. Marianna Truszkowska

zmarła 29 III 2012 r.
9. Jan Tec

zmarł 5 IV 2012 r.
10. Jerzy Otta

zmarł 2 IV 2012 r.
11. Zofia Mróz

zmarła 5 IV 2012 r.
12. Teresa Ignaczewska

zmarła 13 IV 2012 r.
13. Jan Modzelewski

zmarł 6 III 2013 r.
14. Krystyna Lewandowska

zmarła 12 III 2013 r.
15. Zygmunt Kruszyński

zmarł 14 III 2013 r.
16. Irena Murawska
zmarła 13 III 2013 r.

17. Kazimierz Banaszek
zmarł 22 III 2014 r.

18. Gertruda Piotrowicz
zmarła 29 III 2014 r.

19. Janina Rapczyńska
zmarła 31 III 2014 r.

20. Bernadeta Zalewska
zmarła 01 IV 2014 r.

21. Remigiusz Ramel
zmarł 31 III 2014 r.

22. Teresa Stryjewska
zmarła 06 IV 2014 r.

23. Jadwiga Ewertowska
zmarła 14 I 2015 r.
24. Jan Jankowski
zmarł 18 I 2015 r.

25. Józef Piotrowicz
zmarł 20 I 2015 r.

26. Halina Piórkowska
zmarła 26 X 2021 r.
27. Hanna Gajda

zmarła 29 X 2021 r.
28. Krystyna Janowska

zmarła 4 XI 2021 r.
29. Krystyna Nowicka
zmarła 31 X 2021 r.

30. Stanisław Kalbarczyk
zmarł 7 XI 2021 r.

Tygodnik  ALBERTÓWKA

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  06. 03.  2022 r. o godzinie 07:30 

27 Lutego 2022 r.
VIII niedziela zwykła
1.Dzisiaj rozpoczynamy 
w polskim Kościele 55. Tydzień 
Modlitw o Trzeźwość Narodu. 
Kościół wzywa nas do 
szczególnej indywidualnej 
i wspólnotowej modlitwy oraz 
do abstynencji, którą możemy 
ofiarować Panu Bogu jako 
wynagrodzenie za grzechy 
pijaństwa innych osób lub 
z prośbą o uwolnienie od tego 
nałogu bliskich czy znajomych. 
Zachęcamy do podjęcia 
dobrowolnej abstynencji od 
alkoholu i innych używek nie 
tylko w ciągu tego wyjątkowego 
tygodnia, ale także na dłuższy 
okres dla ratowania ludzi 
uzależnionych, zwłaszcza 
z naszej parafialnej wspólnoty. 
2.Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj 
po Mszy św. o godz. 10:30 
odbędzie się spotkanie 
z rodzicami dzieci 
przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej.
3.W tym tygodniu 
rozpoczniemy święty czas 
Wielkiego Postu. Zapraszamy 
w Środę Popielcową na Msze 
św. z posypaniem naszych 
głów popiołem na znak pokuty. 
Porządek Mszy św. będzie 
następujący: 7:00, 10:00, 
12:00, 16:30 i 18:00. 
Zachęcamy do podjęcia praktyk 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
pokutnych w tym świętym czasie.
4.Środa Popielcowa to dzień postu 
ścisłego obowiązującego wiernych 
między 18. a rozpoczęciem 60. 
roku życia (post ten polega na 
wstrzemięźliwości od pokarmów 
mięsnych oraz na spożyciu 
jednego posiłku do syta oraz 
dwóch skromnych posiłków 
w ciągu dnia). Osoby starsze 
i nieco młodsze (które ukończyły 
14 lat) są zobowiązane tego dnia 
do wstrzemięźliwości od pokarmów 
mięsnych. Przypominamy, że do 
postu ścisłego jesteśmy 
zobowiązani również w Wielki 
Piątek, a we wszystkie piątki roku 
obowiązuje nas wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych.
5.Pamiętajmy, że rozpoczynający 
się okres Wielkiego Postu to tzw. 
czas zakazany, okres pokutny 
w Kościele. Powstrzymajmy się 
więc od hucznych zabaw, tańców. 
Dotyczy to nie tylko imprez 
w miejscach publicznych. 
Chrześcijanin w czasie Wielkiego 
Postu również nie organizuje i nie 
bierze udziału w zabawach 
organizowanych prywatnie. W ten 
sposób duchowo łączy się z męką 
i śmiercią naszego Zbawiciela, 
i z miłości do Niego powstrzymuje 
się od udziału w zabawach.
6.Przez cały Wielki Post w każdy 
piątek zapraszamy do rozważania 
Męki naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. O godz. 16:30 będzie 
odprawiane nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej dla dzieci, natomiast 
o godz. 17:30 dla dorosłych. 
W każdą niedzielę o godz. 17:20 
zapraszamy na nabożeństwo 
Gorzkich Żali, które będzie 
połączone z kazaniem pasyjnym. 
7.Składamy serdeczne „Bóg 
zapłać” za wszelkie ofiary składane 
na potrzeby naszej parafii, w tym 
również na fundusz kolędowy.


