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Kaplica była skonstruowana
następująco: Górne zewnętrzne
zadaszenie
kaplicy
skonstruowane było na wzór
chat
afrykańskich.
Pokryte
słomą, zaś okna przypominały
bardziej otwory przez które
wpadło światło podobnie jak
w chatach afrykańskich. Po
czasie
wolnym
nastąpiła
kolejna konferencja tym razem
o. Tomasz wyjaśniał nam Fiat
Józefa. Był to ważny fiat z tego
powodu, że św. Józef jako
Głowa Rodziny, chciał zapewnić
swojej Małżonce i Jezusowi, jak
najlepsze
warunki
bytowe.
Niestety
nie
mógł
tego
zapewnić sam z siebie, gdyż
musiał dbać o bezpieczeństwo
rodziny w czasie podróży
i
pobycie
w
Egipcie
i
jednocześnie
nie
był
zamożnym człowiekiem. Oddał
to wszystko Panu Bogu, nie
narzekając i nie mając do niego
pretensji,
w
ten
sposób
wyglądał jego Fiat. Następnie
były grupy dzielenia, gdzie na
podstawie
fragmentów
Ewangelii mieliśmy rozważać
powołania
różnych
osób
z Pisma Świętego, oraz ich
Fiatu.
Byli
to
Maryja,
Zachariasz, Gedeon, Jeremiasz
i Jonasz. Dla mnie najbardziej
zastanawiające było dlaczego
Zachariasz,
którego
fiat
teoretycznie niczym się nie
różnił od Amen Maryi stracił
głos? Dopiero wczytując się
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w ten fragment Pisma, okazało
się, że Zachariasz znał historię
Abrahama, który też w sędziwym
wieku miał doczekać się potomka
i
Pan
spełnił
obietnicę.
Zachariasz
natomiast
w momencie gdy zwątpił o tym, to
w
ten
sposób
został
doświadczony przez Pana. Po
grupach dzielenia mieliśmy trochę
czasu wolnego, który spędziliśmy
wspólnie integrując się poprzez
różne zabawy. Jedną z takich
zabaw wymyśloną przez Siostrę
Sylwię była rytmika połączona
z klaskaniem i wypowiadaniem
w odpowiednim momencie liczb
Kto w złym momencie klaśnie, lub
pomyli się w odliczaniu, to
odpada. Przyznam się, iż będę
miał problem z tą zabawą, bo nie
przepadałem za tego typu
rekreacjami. Jednak przełamałem
się. Okazało się, że poszło mi
całkiem nieźle, bo doszedłem do
finałowej czwórki i zakończyłem
ją na tym najmniej lubianym
czwartymi miejscu. Mimo to
bawiłem się świetnie i wilk wcale
nie był taki straszny jak go
malują
:)
Następnie
mieliśmy
okazję
zwiedzić miejsce, które jest
zaczątkiem
muzeum
kultury
afrykańskiej. Pochodziły one
z jednego z domów ojców
z Hiszpanii. Te eksponaty były
przywożone po każdej misji, jako
pamiątki z pobytów Ojców
z Afryki Zachodniej czy Afryki
Wschodniej. Tych rzeczy było
tyle, że ciężko to było wzrokiem
ogarnąć, nie wspominając o tym,
by się z każdym zapoznać. Były
różnego rodzaju maski rytualne,
mniejsze
bądź
większe,
własnoręcznie robione rzeczy jak
bronie, krzesełka, zabawki itp.
Wśród tych eksponatów trzy
najbardziej
zapamiętałem:
Pierwszą była rzeźba, która
służyła
podczas
Katechez
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SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ
17.04.22 NIEDZIELA
Rdz 1,12,2; Ps 104;
Rdz 22,118; Ps 16;
Wj 14,15151a; Ps 15;
Iz 54,4a.514; Ps 30; Iz 55,111;
Ps (Iz 12,26);
Ba 3,915.324,4; Ps 19;
Ez 36,1617a.1828; Ps 42;
Rz 6,311; Ps 118; Łk 24,112;
Dz 10,34a.3743; Ps 118;
Kol 3,14; J 20,19
„W TYM DNIU WSPANIAŁYM
WSZYSCY SIĘ WESELMY”
18.04.22 PONIEDZIAŁEK
Dz 2,14.22b32; Ps 16;
Mt 28,815
„OTO DZIEŃ, KTÓRY PAN
UCZYNIŁ”
19.04.22 WTOREK
Dz 2,3641; Ps 33; J 20,1118
„ZABRANO PANA MEGO I NIE
WIEM, GDZIE GO
POŁOŻONO”
20.04.22 ŚRODA
Dz 3,110; Ps 105; Łk 24,1335
„(…) DWAJ UCZNIOWIE (…)
BYLI W DRODZE”
21.04.22 CZWARTEK
Dz 3,1126; Ps 8; Łk 24,3548
„JAK JEST PRZEDZIWNE IMIĘ
TWOJE, PANIE”
22.04.22 PIĄTEK
Dz 4,112; Ps 118; J 21,114
„KAMIEŃ WZGARDZONY
STAŁ SIĘ FUNDAMENTEM”
23.04.22 SOBOTA
Dz 4,1321; Ps 118; Mk 16,915
„IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT…”
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w afrykańskich szkołach. Był to
zlepek ludzi, których każdy każdego
się łapał, bądź trzymał. Był to nie
tylko symbol rodziny, lecz również
symbol chrześcijaństwa. Kolejną
taką alegorią była potężna rzeźba
pelikana. Pelikan słynie z tego, że
wydziobując części swojego ciała,
karmił swoje dzieci. Możemy się
zastanawiać dlaczego w taki sposób
nie
jest
przekazywana
religia
chrześcijańska w tej części świata.
Czy nie ma ona opierać się na
Słowie Bożym. Mimo sukcesywnej
alfabetyzacji w Afryce, nadal spora
część ludności jest analfabetami
i poprzez obrazy lepiej można
wytłumaczyć naszą religię. Na sam
koniec moim oczom ukazała się
mała drewniana chatka, na której
wyrzeźbione były drzwiczki i gałkę,
którą można było je przesunąć,
okazało się, że było to przydrożne
tabernakulum. To charakterystyczny
motyw w krajach Afrykańskich.
Ojciec Tomasz dzielił się swoimi
spostrzeżeniami na temat pomocy
dla
krajów
afrykańskich
Będąc parę lat w Tanzanii stwierdził,
że można mieć dobre intencje
i
pomagać
dostarczając
np.
Kontener obuwia dla Afrykańczyków,
żeby mieli w czym chodzić.
Jednakże jest to szkodliwe dla
lokalnych szewców i producentów
obuwia. Odbierana jest im praca
i jednocześnie utrzymanie swoich
rodzin. Trzeba mądrze pomagać, na
miarę możliwości jednocześnie nie
szkodząc tą pomocą im i sobie.
Jakże to znamienne w dzisiejszych
czasach.
Ciekawostką
którą
opowiedział nam o. Tomasz, że
z racji słabego zasięgu często
miejscowi, ale też ojcowie wchodzili
na drzewa by łapać zasięg.
W nawiązaniu do telekomunikacji
tubylcy mimo tego, iż nie znają
często cyfr to mają taką pamięć, że
potrafią wpisać numer telefonu po
prostu patrząc się na niego. Oni
funkcjonują bardzo praktycznie. Ich
pamięć
zapamiętuje
to
co
najbardziej potrzebne, niekoniecznie
jednak
to
idzie
w
parze
z katechizacją i wzrastaniem wierze,
dlatego tym bardziej Bóg Zapłać za
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wszelkich kapłanów, misjonarzy,
wolontariuszy
świeckich
działających w Afryce, bo Afryka
cały czas czeka na Chrystusa.
Wyrażonego bardziej w posłudze,
symbolach i drugim człowieku niż
tylko w słowie, którego nie zawsze
pojmuj.
Ostatnim
wspólnym
punktem drugiego dnia rekolekcji
była
Prowadzona
Adoracja
Najświętszego Sakramentu, nad
którą pieczę sprawowała s. Sylwia,
wraz z klerykiem Marciniem. Od
Figury
Maryi
z
wyobrażeń
mieszkańców Afryki do Ambony
ciągnął się piękny jasnoniebieski
Materiał. Na nim wyznaczone
osoby miały położyć świece
świadczące o fiacie odpowiednio
Jezusa, Maryi i swoim własnym. Mi
przypadła ta ostatnia świeca. To
jest te piękno Adoracji, w tym
żebyśmy na niej prowadzili się
Jezusowi, wsłuchując się w to co
On często do nas mówi, jakże
w dobie hałasu i pośpiechu tego
brakuje. Każdy z nas zebranych na
słowa Siostry Mój Fiat, mógł
położyć swoja zapaloną świecę
jako odpowiedź dla Pana: Tak, Oto
staję dziś gotowy, Każdego dnia
i poranka mnie posyłaj do
działania. Przy delikatnym śpiewie
i podgrywaniu na gitarze, nawet nie
spostrzegłem, kiedy o. Tomasz
wyszedł, aby pobłogosławić nas
Najświętszym
Sakramentem.Dla
chętnych na sam koniec pozostał
czas rekreacji poprzez wspólne
rozmowy lub spędzanie czasu przy
planszówkach. Zabawiłem, aż do 2
w nocy, więc atmosfera i rozrywka
była bardzo dobra :)Dla chętnych
na sam koniec pozostał czas
rekreacji
poprzez
wspólne
rozmowy lub spędzanie czasu przy
planszówkach. Zabawiłem, aż do 2
w nocy, więc atmosfera i rozrywka
była bardzo dobra :) Ostatni dzień
rekolekcji
rozpoczął
się
od
wspólnej Eucharystii. Później miała
miejsce
ostatnia
konferencja

w którą o. Tomasz zatytułował
Mój Fiat... Ojciec Tomasz
podkreślał, że brak decyzji
odnośnie życiowego powołania,
może działać nie tylko na moją
niekorzyść, ale też wspólnoty ,
bo
przez
brak
czyjeś
odpowiedzi na wołanie Pana
Boga, ktoś może nie poznać
Chrystusa, nie nawrócić się lub
go
nie
zwyczajnie
nie
spotkać.W kwestii szerzenia
wiary w Chrystusa w Afryce
o. Tomasz przytoczył słowa
papieża Franciszka wspominał
o tym w kontekście kapłanów,
że powinien być balans między
wolontariatem,
pomocą
w sprawach życia codziennego,
a
sprawowaniem
posługi
kapłańskiej,
w
materii
Eucharystii
i
pozostałych
Sakramentów.
Jeden
z Kapłanów tak bardzo zżył się
z pewną grupą ludzi, gdy
dowiedział się o śmieci pewnej
Kobiety, to przerwał Mszę
i poszedł odwiedzić jej rodzinę.
Dlatego tak ważne są słowa
papieża Franciszka. Po tej
konferencji miał miejsce ostatni
punkt, wspólne dzielenie się
przeżyciami, myślami z czasu
tych rekolekcji. Dla mnie był to
owocny czas pełen pięknych
chwil,
zatrzymania
się,
odkrywania woli Pana Boga
wobec mnie. Doświadczania tej
miłości
od
wszystkich
zebranych,
ale
także
od
prowadzących. Dziękuje Panu
Bogu, klerykowi Marcinowi, S.
Sylwii i o. Tomaszowi, za
wspaniale przygotowany czas,
z przyjemnością wrócę na
kolejne rekolekcje, w których
udział mają siostry FMM, bo są
to
niezapomniane
i
nie
zdarzające się często chwilę,
cytując klasyka. Chwała Panu!
Piotr Kamiński
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INTENCJA PAPIESKA
NA MIESIĄC
KWIECIEŃ

Za pracowników służby
zdrowia:
Módlmy się, aby zaangażowanie
pracowników
służby
zdrowia
w opiekę nad osobami chorymi
i starszymi, szczególnie w krajach
najuboższych, było wspierane
przez rządy i lokalne wspólnoty.

INTENCJE MSZALNE
18 kwietnia  Poniedziałek
Wielkanocny
6:30 + Za zmarłego Eugeniusza
Przepiórskiego w 25. rocznicę
śmierci, za rodziców Przepiórskich
i Iwankowskich oraz za rodzeństwo
z
obu
stron.
7:30 + Za zmarłą Krystynę Szczech
w 1. rocznicę śmierci, za Józefa
Szczecha i za ich syna Roberta
Szczecha.
9:00 + O dar nieba dla męża
Marcina
Poprawskiego
za
wstawiennictwem
św.
Siostry
Faustyny
Kowalskiej.
9:00 + Za zmarłą Kingę Kuskowską
w 35. rocznicę jej śmierci.
10:30 + Za zmarłego męża
Zygmunta Wojciechowskiego w 20.
rocznicę śmierci i za rodziców
z
obu
stron.
12:00  O zdrowie, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki
Najświętszej dla naszych kapłanów
oraz
wszystkich
kapłanów
wspierających naszą parafię (Mszę
św. zamówiła VIII Róża Żywego
Różańca).
12:00 + Za zmarłą Annę Gajewską
w
4.
rocznicę
śmierci.
13:15 + Za zmarłą Helenę Jesionek
w 3. rocznicę śmierci i za
Franciszka
Jesionka.
13:15 + Za zmarłego Ryszarda
Mielczarskiego w 30. rocznicę
śmierci oraz jego rodziców: Pelagię,
Jana
i
Franciszka.
15:00 + Za zmarłą Apolonię
Anaczkowską w 100. rocznicę
urodzin
i
za
Alfonsa
Anaczkowskiego oraz za dziadków
z
obu
stron.
18:00 + Za zmarłą Mirosławę
Staszyńską w 1. rocznicę śmierci.

19 kwietnia  wtorek w oktawie
Wielkanocy
7:00  Podziękowanie za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Maryi
dla Jolanty z okazji urodzin.
7:00 + Za zmarłego Franciszka
Święsa
(greg).
18:00 + Za zmarłego Józefa
Giżyńskiego w 19. rocznicę śmierci
i za rodziców z obu stron.
18:00 + Za zmarłego Marka
Dymowskiego, za rodziców z obu
stron i za zmarłych braci.
18:00 + Za zmarłą Agnieszkę
Rycicką.
20 kwietnia  środa w oktawie
Wielkanocy
7:00 + Za zmarłego Franciszka
Święsa
(greg).
7:00 + Za zmarłego męża
Stanisława, za syna Włodzimierza,
za rodziców i teściów oraz za
zmarłych z rodziny z obu stron.
18:00 + Za zmarłego męża
Stanisława Grzegorzewskiego oraz
za
Stanisława
i
Julię
Grzegorzewskich.
18:00 + Za zmarłych rodziców:
Antoninę i Antoniego Szymańskich
oraz
za
Stanisława
Grzegorzewskiego.
18:00 + Za zmarłego Henryka
Mieczławskiego w 1. rocznicę
śmierci.
21 kwietnia  czwartek w oktawie
Wielkanocy
7:00 + Za zmarłego Franciszka
Święsa
(greg).
7:00 + Za zmarłą Bogusławę
i Stanisława Antkiewiczów (Mszę
św.
zamówiła
rodzina
Wojciechowskich).
18:00  O zdrowie i Boże
błogosławieństwo
w
dalszej
posłudze
kapłańskiej
dla
ks. Michała Budka (Mszę św.
zamówiła
wspólnota
Wiara
i
Światło).
18:00 + Za zmarłą Janinę
i Kazimierza Pucińskich oraz za
zmarłych
z
rodziny.
18:00 + Za zmarłego Kazimierza
Krawczyka.
22 kwietnia  piątek w oktawie
Wielkanocy
7:00  Podziękowanie Najdroższej
Krwi
Jezusa
Chrystusa
i Niepokalanemu Sercu Maryi za
łaskę
uzdrowienia.
7:00 + Za zmarłego Franciszka
Święsa
(greg).
18:00 + Za zmarłych rodziców:
Władysławę
i
Grzegorza
Styborskich i za męża Stanisława
Lewandowskiego w 5. rocznicę
śmierci.
18:00 + Za zmarłego męża i ojca
Jerzego Gałązkiewicza oraz za
Janinę
i
Stanisława

Gałązkiewiczów.
23 kwietnia  sobota w oktawie
Wielkanocy
7:00 + Za zmarłego Franciszka
Święsa
(greg).
7:00 + Za zmarłego Jerzego
i Teresę Zielińskich w dniu
imienin
Jerzego.
18:00  Podziękowanie za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo dla syna
Michała w 18. rocznicę urodzin.
18:00 + Za zmarłego męża, tatę
i dziadka Jerzego Wrzesińskiego
oraz za zmarłych rodziców z obu
stron.
18:00 + Za zmarłego męża Jacka
Kraińskiego w dniu urodzin.
18:00 + Za zmarłych rodziców:
Janinę i Stanisława Janowskich
oraz za żonę Dorotę Janowską.
24 kwietnia  II niedziela
Wielkanocy, Niedziela
Miłosierdzia Bożego
6:30 + Za zmarłego Franciszka
Święsa
(greg).
7:30 + W intencji zmarłych
ofiarodawców i dobroczyńców
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
9:00 + Za zmarłego Wiesława
Behrendta w 2. rocznicę śmierci.
10:30 + Za zmarłego Franciszka
Krajewskiego w 13. rocznicę
śmierci, za Krystynę Szubiak
z okazji imienin oraz zmarłych
z
rodziny
Krajewskich
i
Strińskich.
12:00 + Za zmarłych rodziców:
Mariannę i Jana Zabłotnych oraz
za rodziców i dziadków z obu
stron.
12:00 + Za zmarłego Janusza
Waśniewskiego w 34. rocznicę
śmierci.
13:15

Przebłaganie
za
dotychczasowe życie z prośbą
o Boże błogosławieństwo na
każdą kolejną chwilę dalszego
życia dla Wiesławy oraz jej
rodziny.
13:15  Przebłaganie za grzech
pierworodny
wszystkich
poczętych i nienarodzonych dzieci
z prośbą o przyjęcie ich do
Królestwa
Bożego.
15:00 + O miłosierdzie Boże dla
Mirosława
Lewko,
Teodora
i Pelagii Lewko oraz Wincentego,
Heleny i Stanisława Adamskich.
15:00 + Za zmarłą Martę
i Alojzego Jackowskich oraz za
siostrę
Teresę.
18:00 + Za zmarłą mamę Janinę
Sławińską, za braci: Piotra,
Grzegorza i Jana oraz za zięcia
Piotra
Rolkowskiego.
18:00 + O dar nieba dla męża
Marcina
Poprawskiego,
za
wstawiennictwem św. Siostry
Faustyny
Kowalskiej
Str. 3
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.Od
wczesnego
rana
pozdrawiamy
się
dzisiaj
radosnym:
Chrystus
zmartwychwstał!
Prawdziwie
zmartwychwstał! Jest to nasze
wielkanocne wyznanie wiary.
Na tej prawdzie opiera się całe
chrześcijaństwo
i
wiara
Kościoła.
Od
świadków
Zmartwychwstałego rozpoczęło
się głoszenie Dobrej Nowiny na
całym
świecie.
2.Drodzy bracia i siostry,
przyjmijcie dzisiaj od nas,
waszych
duszpasterzy,
serdeczne
życzenia.
Pragniemy
życzyć
Wam
i Waszym bliskim głębokiej
radości z wyzwolenia, które
dokonało się przez śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa.
Niech Jego miłość rozproszy
wszelki mrok i stanie się
źródłem siły i mocy w tych
trudnych dniach toczącej się
blisko nas wojny na Ukrainie.
Niech znak pustego grobu
Jezusa
przymnaża
wiary
w zwycięstwo Boga, które
dokonało się przez Jego
otwarte Serce. A Maryja, ta
która stała pod krzyżem,
przymnaża Wam nadziei na
rozwiązanie tego, co po
ludzku
zdaje
się
być
niemożliwym.
3.Jutro poniedziałek w Oktawie
Wielkanocy. Msze św. będą
odprawiane
w
porządku
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...
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niedzielnym. Ofiary złożone na
tacę
w
tym
dniu
będą
przeznaczone
na
Katolicki
Uniwersytet
Lubelski.
4. Postarajmy się w naszych
domach i rodzinach utrzymać
świąteczny
charakter
całej
paschalnej oktawy – do przyszłej
niedzieli włącznie. Postarajmy się
również w kolejnych dniach
uczestniczyć
w
Eucharystii.
Codziennie bowiem będziemy
śpiewać hymn uwielbienia Chwała
na wysokości Bogu, a w Modlitwie
Eucharystycznej usłyszymy, że
„obchodzimy
święty
dzień
Zmartwychwstania naszego Pana
Jezusa
Chrystusa”.
5.Z racji Oktawy w najbliższy
piątek
nie
obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych, ponieważ każdy dzień
tego
tygodnia
ma
rangę
uroczystości.
6. W następną niedzielę, 24
kwietnia, będziemy obchodzić
Święto Miłosierdzia Bożego, które
ustanowił Ojciec święty Jan Paweł
II. W Wielki Piątek rozpoczęliśmy
nowennę do Bożego Miłosierdzia,
którą odmawiamy po każdej Mszy
św. wieczornej aż do soboty
włącznie. W następną niedzielę
o godz. 15:00, czyli w Godzinę
Miłosierdzia, zostanie odprawiona
uroczysta Msza św., a po niej
odmówiona Koronka do Bożego
Miłosierdzia. Uczcijmy to święto
gromadząc się na wspólnej
modlitwie, trwając przy Miłosiernym
Sercu
Jezusa
i
upraszając
miłosierdzie dla nas i całego
świata.
7.Zachęcamy
również
do
indywidualnego
odmawiania
w domu Koronki do Bożego
Miłosierdzia.
8.W sobotę, 23 kwietnia, przypada
uroczystość
św.
Wojciecha,
biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski i diecezji elbląskiej.

Ofiarodawcy
i
dobroczyńcy
parafii
budowy
kościoła
św.
Brata Alberta
w Iławie, których w sposób szczególny polecimy
Bogu
podczas
Mszy
św.
w dniu 24. 04. 2022 r. o godzinie 07:30
1. Józef Benz
zmarł 24 X 2013 r.
2. Marian Modrzewski
zmarł 25 X 2013 r.
3. Józef Dąbrowski
zmarł 4 XI 2013 r.
4. Andrzej Radziński
zmarł 11 XI 2013 r.
5. Lechosław Szewczyk
zmarł 14 XI 2013 r.
6. Marek Połeć
zmarł 14 XI 2013 r.
7. Jan Kopyczeński
zmarł 13 IX 2014 r.
8. Jerzy Suski
zmarł 15 IX 2014 r.
9. Hanna Araszkiewicz
zmarła 15 IX 2014 r.
10. Antoni Stolarczyk
zmarł 25 IX 2014 r.
11. Edward Szymaniak
zmarł 29 IX 2014 r.
12. Mieczysław Krzemiński
zmarł 29 IX 2014 r.
13. Marek Witkowski
zmarł 26 III 2015 r.
14. Jadwiga Woźnicka
zmarła 01 IV 2015 r.
15. Halina Truszczyńska
zmarła 02 IV 2015 r.
16. Józef Socha
zmarł 02 IV 2015 r.
17. Halina Gorzka
zmarła 03 IV 2015 r.
18. Henryk Rzepka
zmarł 08 IV 2015 r.
19. Lucjan Kujawa
zmarł 01 II 2016 r.
20. Jerzy Ochocki
zmarł 01 II 2016 r.
21. Regina Nastaj
zmarła 03 II 2016 r.
22. Henryk Licznerski
zmarł 10 I 2017 r.
23. Maria Nizgorska
zmarła 12 I 2017 r.
24. Mirosław Bogdański
zmarł 14 I 2017 r.
25. Marian Sznajder
zmarł 17 I 2017 r.
26. Sławomir Podgórny
zmarł 30 XII 2021 r.
27. Eugeniusz Grabowski
zmarł 29 XII 2021 r.
28. Teresa Prawda
zmarła 31 XII 2021 r.
29. Artur Kaczyński
zmarł 24 XII 2021 r.
30. Halina Pajewska
zmarła 06 I 2022 r.

Ksiądz proboszcz: ks. kan.
Marian Florek
502 601 557
Księża wikariusze:
ks. Michał Budek
ks. Paweł Liszewski  668 038 310
A D M I N I S T R AT O R E M
KAPLICY
PRZEDPOGRZEBOWEJ
P R Z Y PA R A F I I
Ś W. B R ATA A L B E RTA
JEST FIRMA „KORIM”
8:00  18:00
tel. 089 6482246
18:00  8:00
tel. 089 6494833
kom. 0 604 432 984

Druk: Parafia p.w. św. Brata Alberta w Iławie

