
13.03.22 NIEDZIELA
Rdz 15,512.1718; Ps 27; 
Flp 3,174,1; Łk 9,28b36
„USŁYSZ, PANIE, KIEDY 

GŁOŚNO WOŁAM, ZMIŁUJ 
SIĘ NADE MNĄ”

14.03.22 PONIEDZIAŁEK
Dn 9,4B10; Ps 79; Łk 6,3638
„ODMIERZĄ WAM BOWIEM 

TAKĄ MIARĄ, JAKĄ WY 
MIERZYCIE”

15.03.22 WTOREK
Iz 1,10.1620; Ps 50; 

Mt 23,112
„TEMU, KTO PRAWY, UKAŻĘ 

ZBAWIENIE”

16.03.22 ŚRODA
Jr 18,1820; Ps 31; Mt 20,1728

„A KTO BY CHCIAŁ BYĆ 
PIERWSZY MIĘDZY WAMI, 

NIECH BĘDZIE 
NIEWOLNIKIEM WASZYM”

17.03.22 CZWARTEK
Jr 17,510; Ps 1; Łk 16,1931

„JEŚLI MOJŻESZA 
I PROROKÓW NIE 

SŁUCHAJĄ, TO CHOĆBY 
KTOŚ Z UMARŁYCH 

POWSTAŁ, NIE UWIERZĄ”

18.03.22 PIĄTEK
Rdz 37,34.1213a.17b28; 
Ps 105; Mt 21,3343.4546
„NIE PODNOŚMY RĘKI NA 
NIEGO, WSZAK JEST ON 

NASZYM BRATEM"

19.03.22 SOBOTA
2Sm 7,45a.1214.16; Ps 89; 

Rz 4,13.1618.22; 
Mt 1,16.1821.24a lub Łk 2,41

51a
„POTEM POSZEDŁ Z NIMI 
I WRÓCIŁ DO NAZARETU; 

I BYŁ IM PODDANY”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

W ubiegłą sobotę zakończył się 
tydzień modlitw o trzeźwość 
narodu polskiego. Czy to 
oznacza, że nasza modlitwa 
i wsparcie dla tych osób 
powinno być jednorazowe, 
jednotygodniowe. Otóż nie, 
każdy nałóg czy to alkoholowy, 
narkotykowy, zakupowy, 
internetowy itp. Potrafi się 
ciągnąć latami. Co możemy 
jako wierzący zrobić dla tych 
osób, którzy są często blisko 
nas. Czy sama modlitwa, 
wyrzeczenia wystarczą, a może 
warto też poprosić o pomoc 
drugiej osoby. Temat jest 
obszerny, ale postaram się go 
choć w pewnym stopniu 
przedstawić z perspektywy 
osoby będącej blisko 
uzależnionego.
Ten temat będę nakreślał 
w kontekście choroby 
alkoholowej, gdyż jest on 
najpowszechniejszym nałogiem 
i każdy z nas w mniejszym lub 
większym stopniu zna taką 
osobę. Otóż pierwszym 
krokiem, żeby uzależniony mógł 
wyjść z ciągu alkoholowego, 
czyli picia okresami trwającymi 
najczęściej po kilka miesięcy 
jest uznanie swojej bezsilności 
wobec alkoholu. Najprościej 
pisząc uzależniony sam 
z siebie, bez przymusu, 
powinien powiedzieć sobie: tak 

Uznając swoją bezsilność wobec 

nałogu......................................12

Przemiana Serca.........................2

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

Ogłoszenia duszpasterskie........4

jestem uzależniony, mam z tym 
problem, chcę próbować coś 
z tym robić, nie radzę sobie 
z nałogiem itd. Uwierzcie mi, to 
jest połowa sukcesu na początku 
drogi ku abstynencji. Osobiście 
znałem osoby, które mówiły, że 
po odwyku, terapii wrócą do picia, 
pójdą do najbliższego sklepu, bo 
nikt ich nie będzie zmuszał do 
zaprzestania. Oczywiście 
zdarzają się tez sytuacje, że pod 
wpływem terapii/odwyku osoby 
mające do nich stosunek 
negatywny przestają pić, nie 
wszystko jest czarne i białe 
w życiu. Nie ma co trwać 
w przekonaniu takim, które 
słyszałem często i byłem 
świadkiem, że „Ja nie jestem taki 
najgorszy, bo nie zbieram puszek, 
nie jestem zarzygany” albo „Ja 
piję tylko w weekendy, albo te 
najlepsze alkohole” Zawsze 
znajdzie się ktoś lepszy i gorszy, 
nie ma co się porównywać. 
Wsparcie najbliższych zarówno 
modlitewne i fizyczne jest kolejną 
składową stopniowego wyjścia 
z nałogu. Podam przykład 
modlitewny: W listopadzie 
ubiegłego roku natrafiałem na 
grupę na facebooku, która modli 
się za osoby uzależnione 
i współuzależnione (czyli takie 
żyjące w bezpośrednim kontakcie 
z osobą będącą w nałogu) Grupa 
zresza ponad 2 tysiące ludzi, po 
kontakcie z jedną 
z administratorek grupy 
otrzymałem następujące 
zaproszenie, które i kieruję do 
wszystkich zainteresowanych 
wsparciem modlitewnym. Masz 
w rodzinie kogoś uzależnionego, 
osobę, która się zmaga z takim 
problemem albo nie widzi go? 
Sam jesteś uzależniony czy 
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Uznając swoją bezsilność 
wobec nałogu
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Wielki Post kojarzy się nam 
z nabożeństwami pasyjnymi jak 
Droga krzyżowa i Gorzkie żale. 
Jest to też szczególny czas 
spojrzenia na krzyż. Każdy z nas 
ma swój krzyż. Na swoją miarę 
i możliwości. Już niejednokrotnie 
o tym słyszeliśmy. Sytuację, którą 
obecnie przeżywamy powinna być 
mocnym przylgnięciem do krzyża 
Chrystusowego, ale także 
wezwaniem do nawrócenia. Jak 
nigdy przychodzą nam na myśl 
objawienia Matki Bożej w Fatimie 
a w szczególności trzecie. 
Wprawdzie je znamy. 
Przypomnijmy je sobie, tym 
bardziej, że teraz słyszymy 
zewsząd, aby modlić się 
o nawrócenie Rosji, o przemianę 
serca.  Objawienie Matki Bożej 
z 13 lipca 1917 roku dotyczyło 
bezpośrednio Rosji, aby Ojciec 
Święty wspólnie ze wszystkimi 
biskupami świata poświęcił ją 
Niepokalanemu Sercu Maryi. 
„Przyjdę prosić o poświęcenie 
Rosji mojemu Niepokalanemu 
Sercu oraz o Komunię św. 
wynagradzającą, w pierwsze 
soboty miesiąca. Jeżeli moje 
prośby zostaną wysłuchane, Rosja 
nawróci się i nastanie pokój. Jeżeli 
nie, [kraj ten] rozpowszechni swe 
błędy po świecie, wywołując wojny 
i prześladowania Kościoła 
Świętego. Dobrzy będą umęczeni, 
Ojciec Święty będzie musiał wiele 
wycierpieć, różne narody będą 
unicestwione. Na koniec moje 
Niepokalane Serce zatriumfuje. 
Ojciec Święty poświęci mi Rosję, 
która się nawróci i będzie dany 
światu na pewien czas pokój”. 
W 1929 roku Łucja podała 
konkretne wskazówki, jak ma 
wyglądać poświęcenie. Można 
powiedzieć, że historia 
poświęcenia Rosji jest znana. 
Najpierw zostaje ono dokonane 
dwukrotnie w 1942 r. przez Piusa 
XII, potem w 1952 r., następnie 

w 1964 r. przez Pawła VI 
i w 1982 r. przez Jana Pawła 
II. Wszystkie te akty nie 
spełniały wymaganych 
warunków. Nie zostały 
dokonane kolegialnie, czyli 
„w zjednoczeniu z biskupami 
całego świata”. Dopiero 
ważne poświęcenie zostało 
dokonane 25 marca 1984 
roku. 
Również ponowne nastąpiło 
w Fatimie 13 maja 1991: 
„W kolegialnej jedności 
z Pasterzami, w komunii 
z całym ludem Bożym 
rozsianym po świecie, 
odnawiam dziś przed Tobą 
synowskie zawierzenie 
rodzaju ludzkiego”. Św. Jan 
Paweł II dokonał również 
zawierzenia świata 8 
października 2000 roku. 
Jednakże wielu twierdzi, że 
nie zostało dokonane 
zawierzenie gdyż nie padło 
kluczowe słowo „Rosja”. Nie 
wiadomo, co o tym sądzić 
skoro Siostra Łucja uznała 
ważność poświęcenia 
dokonanego przez św. Jana 
Pawła II w Rzymie w dniu 25 
marca 1984 roku.  Stanowisko 
przedstawione przez 
Kongregację Nauki Wiary 
mówi wyraźnie, że Siostra 
Łucja potwierdziła, że taki 
powszechny akt poświęcenia 
odpowiadał temu, czego 
żądała Matka Boża. 
Fatimskim orędziem 
powinniśmy żyć, na co dzień. 
Dążyć do nawrócenia, 
a w szczególności 
w dzisiejszych czasach. 
W Fatimie Matka Boża 
określiła drogę, jaką 
powinniśmy podążać. Nie 
przestawajmy się modlić, 
wręcz jeszcze usilniej 
błagajmy Boga.

Przemiana Serca

DMG

współuzależniony? Albo los takich 
osób nie jest Ci obojętny? może 
chcesz wesprzeć takie osoby? Jest 
taka możliwość, by włączyć się 
w modlitewną pomoc, modlić się 
o Miłosierdzie Boże dla nich i ich 
rodzin. Na facebooku od prawie 1,5 
roku funkcjonuje pod patronatem 
Apostolstwa Trzeźwości diecezji 
rzeszowskiej, modlitewna grupa 
wsparcia ,,Apostolat Modlitwy za 
uzależnionych". Grupa ta podejmuje 
liczne działanie modlitewne i pokutne 
w tej intencji. Zapraszam do 
dołączenia. Link do grupy na 
facebooku https://www.facebook.com/
groups/208017193986115 .Jeśli zaś 
chodzi, o wsparcie fizyczne to 
ważnymi miejscami, jeśli chodzi o 
nasze miasto są: poradnia leczenia 
uzależnień i wspóuzależnienia 
mieszcząca się w iławskim szpitalu. 
Tam można przyjść, bądź umówić się 
bezpłatnie na rozmowę z terapeutą 
uzależnień, który będzie starał się 
pomóc osob dotkniętym nałogom, 
pod warunkiem, że będziemy 
szczerzy wobec niego i samych 
siebie, szczerość i prawdomówność 
to też ważna rzecz w tej chorobie, 
choć często jest o nią trudno. 
Kolejnym miejscem jest oddział 
terapii uzależnień w iławie. Leczenie 
trwa 8 tygodni. Wydaje się, że jest to 
niekrótko, ale w obliczu lat choroby, 
to nie jest długo. Wreszcie miejscami 
gdzie można porozmawiać na 
spokojnie, bez żadnych zobowiązań, 
wypić kawę, herbatę są różnego 
rodzaju grupy mające swoje 
spotkania  w Ośrodku 
Psychoedukacji Profilaktyki 
Uzależnień i Pomocy Rodzinie na 
Gajerku, przy ulicy Chełmińskiej 1  
Przychodzący tam ludzie są 
wspaniali, cenią anonimowość 
drugiego, są  otwarci na 
potrzebujących pomocy i przede 
wszystkim są wsparciem dla 
drugiego uzależnionego. i Gdyby 
ktoś z czytających był 
zainteresowany szczegółami każdej 
z tych form wsparcia, zapraszam do 
kontaktu. Na pewno mnie 
znajdziecie :) Chwała Panu!

  Piotr Kaminski



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

19 marca  sobota  wspomnienie 
św. Józefa, oblubieńca NMP

7:00 + Za zmarłego ojca Adama 
Zamrocha w rocznicę śmierci, za 
mamę i brata Zamrochów oraz 
szwagra Romana Szpeflika.
7:00 + Za zmarłą Zofię 
Kaczorowską (greg.).
7:00 + Za zmarłą Halinę 
Zakrzewską w dniu urodzin oraz 
za zmarłych rodziców i teściów 
z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Barbarę 
Ciecierską w 2. rocznicę śmierci 
i za zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłego Józefa 
Dembińskiego w dniu imienin, za 
rodziców Dembińskich 
i Jaroszewskich oraz rodzeństwo 
z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Janinę 
Ostrowską (greg.).
18:00 + Za zmarłego Józefa 
Mikuczyńskiego w dniu imienin, 
za Jadwigę Mikuczyńską oraz 
rodzeństwo z obu stron.

20 marca  III niedziela 
Wielkiego Postu

6:30 + Za zmarłego Stanisława 
Kułakowskiego oraz Monikę 
i Ryszarda Maliszewskich.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
7:30 + Za zmarłą Zofię 
Kaczorowską (greg.).
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłą mamę 
Bronisławę Błażejczyk w 9. 
rocznicę śmierci i za Jana 
Błażejczyka.
12:00 + Za zmarłych rodziców: 
Henrykę i Mieczysława Fassów, 
za brata Wiesława, chrześniaka 
Adama oraz za babcie i dziadków 
z obu stron.
13:15 + Za zmarłego ojca 
i dziadka Eugeniusza Wójcika 
w 10. rocznicę śmierci, za 
rodziców z obu stron, za braci: 
Jana i Tolka Kurpiewskich, za 
brata Marka Wójcika oraz siostrę 
Barbarę.
13:15 + O Boże miłosierdzie 
i życie wieczne dla śp. Ks. Piotra 
Pawlukiewicza w 2. rocznicę 
śmierci, aby Pan Bóg dopełnił 
obietnicy z chrztu św.
15:00 + Za zmarłą Agnieszkę 
Rycicką.
18:00 + Za zmarłą Martę i Józefa 
Rudzińskich w 9. rocznicę śmierci 
Marty, za rodziców: Irenę i Piotra 
Bukowskich oraz Stanisławę 
i Franciszka Tęgowskich.
18:00 + Za zmarłą Janinę 
Ostrowską (greg.).

INTENCJE MSZALNE
14 marca  poniedziałek

7:00 + Za zmarłą Zofię 
Kaczorowską (greg.).
7:00 + Za zmarłą Aleksandrę 
Dudzińską w 3. rocznicę śmierci.
7:00 + Za zmarłą Reginę Mrozińską 
w 7. rocznicę śmierci i za Jana 
Mrozińskiego.
18:00  Msza św. dziękczynna za 
otrzymane łaski w starym roku 
z prośbą o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w nowym roku 
dla Ireny Gałązkiewicz i jej dzieci.
18:00 + Za zmarłego męża 
Benedykta Romanowskiego.
18:00 + Za zmarłą Janinę 
Ostrowską (greg.).
18:00 + Za zmarłego męża 
Zygmunta Kruszyńskiego w 9. 
rocznicę śmierci, za rodziców: 
Weronikę i Wacława Jaworskich 
oraz za rodzeństwo z rodziny 
Jaworskich i Kruszyńskich.

15 marca  wtorek
7:00 + Za zmarłego tatę Józefa 
Żurkowskiego w 9. rocznicę 
śmierci, za mamę Bronisławę, za 
teściów: Stefanię i Władysława 
Aptowiczów oraz zmarłych 
krewnych z obu stron.
7:00 + Za zmarłą Zofię 
Kaczorowską (greg.).
7:00 + Za zmarłego Edmunda Siarę 
w rocznicę śmierci, za Zofię Siarę, 
Agnieszkę Lewandowską 
i Alojzego Lewandowskiego.
18:00 + Za zmarłą koleżankę Janinę 
Sosnowską w rocznicę śmierci.
18:00 + O łaskę życia wiecznego 
dla zmarłego taty Franciszka 
Tęczara w rocznicę urodzin oraz dla 
mamy Heleny Tęczar i brata Józefa.

18:00 + Za zmarłą Bożenę Pestę.
18:00 + Za zmarłą Janinę 
Ostrowską (greg.).

16 marca  środa
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Cichorka.
7:00 + Za zmarłą Zofię 
Kaczorowską (greg.).
7:00  W pewnej intencji.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Irenę i Ryszarda w 22. rocznicę 
śmierci Ryszarda.
18:00 + Za zmarłą Janinę 
Ostrowską (greg.).
18:00 + Za zmarłego Józefa 
i Rozalię Marcinkowskich, za 
Józefa i Czesławę Hermanów oraz 
zmarłych braci.
18:00 + Za zmarłego Władysława 
Korcza (Mszę św. zamówili sąsiedzi 
z klatki).

17 marca  czwartek
7:00  O zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej i dary Ducha Świętego 
w dalszej posłudze kapłańskiej dla 
ks. Zbigniewa Kazimierczaka 
z okazji imienin (Mszę św. 
zamówiła wspólnota „Margaretka”).
7:00 + Za zmarłego Zbigniewa 
i Urszulę Słupskich.
7:00 + Za zmarłą Zofię 
Kaczorowską (greg.).
18:00 + Za zmarłego Zbigniewa 
Włodarczyka za rodziców: 
Wacława i Helenę Aranowskich 
oraz teścia Henryka Włodarczyka.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Katarzynę i Leonita Martyniuków, 
za brata Romana Martyniuka 
i Zbigniewa Gawińskiego.
18:00 + Za zmarłą Janinę 
Ostrowską (greg.).
18:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Krawczyka.

18 marca  piątek
7:00 + Za zmarłą Zofię 
Kaczorowską (greg.).
7:00 + O radość nieba dla zmarłej 
Renaty Nawotki.
7:00 + Za zmarłego Henryka 
Przeczewskiego w 30. dzień po 
pogrzebie.
18:00 + Za zmarłego męża Józefa 
Szatkiewicza, za Krystynę 
Lewkiewicz oraz za rodziców 
Lewkiewiczów i Szatkiewiczów.
18:00 + Za zmarłego męża Józefa 
Bytnera oraz za jego rodziców: 
Wiktorię i Antoniego Bytnerów.
18:00 + Za zmarłą Janinę 
Ostrowską (greg.).
18:00 + Za zmarłą Stefanię 
Dańczyszyn w 1. rocznicę śmierci, 
za Mirosława Dańczyszyna w 36. 
rocznicę śmierci i za Lubomira 
Dańczyszyna.



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

1. Aleksander Kwiatkowski
zmarł 14 XI 2011 r.

2. Kazimierz Krajewski
zmarł 14 XI 2011 r.

3. Stefan Zając
zmarł 15 XI 2011 r.
4. Wiesław Graszk
zmarł 20 XI 2011 r.

5. Edmund Kotłowski
zmarł 22 XI 2011 r.
6. Irena Oflakowska
zmarła 30 XI 2011 r.
7. Mirosław Prawda
zmarł 29 IV 2012 r.

8. Andrzej Lenikowski
zmarł 29 IV 2012 r.
9. Witold Ciesielski
zmarł 07 V 2012 r.

10. Czesław Kopaczewski
zmarł 10 V 2012 r.

11. Jan Gugała
zmarł 10 V 2012 r.

12. Tadeusz Kowalski
zmarł 14 V 2012 r.

13. Zdzisław Kotłowski
zmarł 5 IV 2013 r.
14. Jan Kowalski

zmarł 10 IV 2013 r.
15. Wincenta Zaremba

zmarła 19 IV 2013 r.
16. Kazimierz Puciński

zmarł 21 IV 2013 r.
17. Wiesław Pochodyła

zmarł 30 IV 2013 r.
18 . Bożena Jędrychowska

zmarła 04 V 2013 r.
19. Władysława Drzystek

zmarła 10 V 2014 r.
20. Bolesław Frąckowiak

zmarł 22 V 2014 r.
21. Zygmunt Owczarek

zmarł 06 VI 2014 r.
22. Elżbieta Tyc

zmarła 06 VI 2014 r.
23. Adam Baścik
zmarł 13 II 2015 r.

24. Edward Zabłotny
zmarł 20 II 2015 r.

25. Zdzisław Kalinowski
zmarł 23 II 2015
26. Zofia Gładun

zmarła 5 XI 2021 r.
27. Marcin Dombrowski

zmarł 15 XI 2021 r.
28. Piotr Konicki

zmarł 15 XI 2021 r.
29. Bożena Kowalska
zmarła 19 XI 2021 r.
30. Jan Bukowski
zmarł 25 XI 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  20. 03.  2022 r. o godzinie 07:3013 marca 2022 r. II niedziela 

Wielkiego Postu
NIEDZIELA AD GENTES
DZIEŃ MODLITWY, POSTU 
I SOLIDARNOŚCI 
Z MISJONARZAMI 
1.Co roku w drugą niedzielę 
okresu paschalnego 
przygotowania rozważamy 
Ewangelię o przemienieniu 
Chrystusa na Górze Tabor. Tak 
jak wybranym uczniom, tak 
i nam Pan Jezus pragnie 
ukazać blask swojego bóstwa 
i pokazać, kim jest, by 
umacniać nas w wierze i na 
drogach życiowego powołania. 
Nie bójmy się Jemu zaufać, 
pozwólmy Mu działać w nas 
i przez nas.
2.Dzisiejsza niedziela 
nazywana jest niedzielą Ad 
gentes, czyli Dniem Modlitwy, 
Postu i Solidarności 
z Misjonarzami. Przy wyjściu ze 
świątyni będzie można 
wesprzeć pracę polskich 
misjonarzy i misjonarek 
pracujących w krajach 
misyjnych. Ofiary na ten cel 
zbierają przed kościołem 
młodzi wolontariusze ze 
Szkolnych Kół Caritas oraz 
Panie z parafialnej Caritas.
3.Dzisiaj 13. dzień miesiąca. Po 
południu, zgodnie z tradycją, 
będziemy modlić się do Boga 
za pośrednictwem Matki Bożej 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
Fatimskiej. Porządek nabożeństw 
wieczornych będzie następujący:
17:20  Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym,
18:00 – Msza św.,
19:00 – Adoracja Najświętszego 
Sakramentu, różaniec fatimski
20:30 – Apel Jasnogórski.
4.W piątek zapraszamy na 
nabożeństwo drogi krzyżowej: dla 
dzieci o godz. 16:30 i dla dorosłych 
o 17:30. Znajdźmy czas, aby 
uczestniczyć w tych 
nabożeństwach, by dzięki nim 
głębiej przeżywać tajemnicę męki, 
śmierci i zmartwychwstania 
naszego Pana i lepiej rozumieć 
Jego nieskończoną miłość do 
każdej i każdego z nas.
5.W następną niedzielę ofiary 
złożone na tacę będą 
przeznaczone na utrzymanie 
Wyższego Seminarium 
Duchownego w Elblągu. Za 
złożone ofiary składamy „Bóg 
zapłać”.
6.W Wielkim Poście wzbudźmy 
w sobie szczere pragnienie 
oczyszczenia serca w zdroju 
Bożego miłosierdzia, które jest 
otwarte dla wszystkich i którego 
doświadczamy szczególnie 
w spowiedzi świętej. Okazja do 
spowiedzi świętej będzie przed 
i podczas każdej Mszy św.
7.W Wielkim Tygodniu do Grobu 
Bożego należy zakupić kwiaty, 
które będą naszym wspólnym 
darem wdzięczności Bogu za 
ofiarę, jaką złożył na krzyżu dla 
naszego zbawienia. Ofiary na 
kwiaty, tradycyjnie, jak co roku, 
można składać przez cały Wielki 
Post w kancelarii parafialnej, 
w kopertach na tacę oraz do 
skarbonek przy drzwiach 
wejściowych. Za złożone ofiary 
składamy „Bóg zapłać”.


