
10.07.22 NIEDZIELA
Pwt 30,1014; Ps 69; 

Kol 1,1520; Łk 10,2537
„NAKAZY PANA SĄ 
RADOŚCIĄ SERCA”

11.07.22 PONIEDZIAŁEK
Prz 2,19; Dz 4,3235; Ps 34; 

Mt 19,2729
„JEDEN DUCH I JEDNO 

SERCE OŻYWIAŁY 
WSZYSTKICH WIERZĄCYCH”

12.07.22 WTOREK
Iz 7,19; Ps 48; Mt 11,2024

„WIELKI JEST PAN I GODZIEN 
WIELKIEJ CHWAŁY”

13.07.22 ŚRODA
Iz 10,57.1316; Ps 94; 

Mt 11,2527
„PAN NIE ODRZUCA LUDU 

WYBRANEGO”

14.07.22 CZWARTEK
Iz 26,79.12.1619; Ps 102; 

Mt 11,2830
„PRZYJDŹCIE DO MNIE 

WSZYSCY…”

15.07.22 PIĄTEK
Iz 38,16.2122.78; 

Ps (Iz 38,1012.16); Mt 12,18
„UZDROWIŁEŚ MNIE, PANIE,

 I ŻYĆ DOZWOLIŁEŚ”

16.07.22 SOBOTA
Mi 2,15; Ps 10; Mt 12,1421
„W JEGO IMIENIU NARODY 

NADZIEJĘ POKŁADAĆ BĘDĄ”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Trwamy w wakacyjnym czasie. 

Każdy z nas chciałby trochę 

odetchnąć, złapać 

przysłowiowy „wiatr w żagle”. 

Zastanawiamy się też może 

w ten wakacyjny luz nad drogą 

do szczęścia, do dobra. Ta 

droga zostaje nam 

przypomniana przez Jezusowe 

przykazanie miłości bliźniego. 

Miłość bliźniego nie przekracza 

naszych możliwości i nie jest 

poza naszym zasięgiem. Pan 

Jezus jest dla nas przykładem 

dobroci. Był On wrażliwy na 

ludzką nędzę, nieszczęście, 

cierpienie.  Ludzie szybko 

rozpoznali Jego dobroć. 

Wystarczy wziąć do ręki 

Ewangelię, aby o tym się 

przekonać. Dobroci, 

wrażliwości na ludzkie potrzeby 

pragnie nauczyć swoich 

uczniów. A także Ciebie i mnie. 

Czyni to przykładem, słowem. 

Szczególnie wymowna jest tu 

przypowieść o miłosiernym 

Samarytaninie. Zauważyć 
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człowieka, zająć się nim, obmyć, 

służyć mu swoim czasem 

i mieniem  to nauka płynąca z tej 

przypowieści. Akcja tej 

przypowieści rozgrywa się na 

drodze miedzy Jerozolimą 

a Jerychem. Jerozolima jest 

położona na wysokości 800 

metrów nad poziomem morza, 

a Jerycho 250 metrów poniżej 

poziomu morza. Dlatego też 

podróżując z Jerozolimy do 

Jerycha, schodzi się gwałtownie 

w dół. Po obu stronach drogi było 

pełno pieczar. W nich za czasów 

Pana Jezusa ukrywali się zbójcy 

i czekali na podróżujących, 

zwłaszcza bogatych. Właśnie 

pewien człowiek został ciężko 

pobity i zraniony. Zabrano mu 

wszystko i zostawiono go na 

drodze. Wkrótce po tym 

wydarzeniu drogą tą przechodził 

kapłan i lewita. Niestety, nie 

pomogli mu i poszli dalej. Nie 

wiemy dlaczego: może śpieszyli 

się na jakąś uroczystość. Dopiero 

podróżujący zajął się rannym. Nie 

pytał o jego religię ani 

narodowość, ale opatrzył jego 

rany, zawiózł do gospody 

i pielęgnował cały dzień. 

Następnego dnia, odjeżdżając, 

dał gospodarzowi gospody 

pieniądze na dalsze leczenie 

i opiekę. Wszyscy są naszymi 
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bliźnimi. Mamy pomagać każdemu 

człowiekowi będącemu w potrzebie. 

Całe życie Jezusa to życie dla 

innych. O sobie jakby zapomina, 

mimo zmęczenia. Apostołowie 

często nie rozumieją Jezusa. Dają 

się czasami ponieść. Swoich 

przeciwników chce zdobywać 

dobrocią. Łatwo jest być dobrym dla 

tych, którzy nam dobrze czynią, ale 

trudniej dla tych, którzy są nam 

nieprzyjaźni. Dobroć Jezusa jest 

ogromna, ofiarna. Jednakże wielu 

ludzi się obraża na Boga, gdy ten nie 

czyni tego, o co proszą. Odwracają 

się. Chrystus nigdy nie podkreśla 

swej dobroci. Nauka dobroci 

zaczyna się zwykle we własnej 

rodzinie, w stosunku do swoich 

braci, sióstr, krewnych. Pomyślmy 

nad tym w wakacyjny czas. Trzeba 

też umieć odkryć duchowe potrzeby.  

Tyle ich jest na świecie. Tylu 

smutnym można zanieść radość. 

Bez dobroci strasznie się robi na 

świecie. Zakończeniem niech będą 

słowa piosenki: 

„Czy wiesz, co to znaczy dobro,

Pomoc w najprostszych kłopotach.

Nie myśląc o zapłacie żadnej.

Nie czekając na wdzięczności gest.

Czy wiesz, co to znaczy dobro, 

Gdy troskę brata zamienisz w swój 

problem, 

Nie przejdziesz ślepy wobec 

krzywdy, 

Podasz pomocną dłoń.

Maryja to wiedziała,

Z radością rozdawała każdemu.

Kto spotykał Jej wzrok na drodze 

swej”.

POCIESZENIE POKRZYWDZONYCH

Kontynuujemy naszą wspólną 
wędrówkę, po miejscach, 
sanktuariach, które odwiedzamy 
w trakcie Elbląskiej Pieszej 
Pielgrzymki na Jasną Górę (EPP). 
W dzisiejszym artykule udamy się 
do Włocławka, konkretnie do 
Parafii Matki Bożej Fatimskiej, 
które jest jednocześnie jedynym 
w Polsce i na wiecie Sanktuarium 
Męczeństwa bł. ks. Jerzego 
Popiełuszko. Zapraszam do lektury. 
Świątynia powstała jako odpowiedź 
na peregrynację figury Matki Bożej 
Fatimskiej, która miała miejsce od 
6 lipca do 13 lipca 1996. Po tym 
wydarzeniu biskupi włocławscy 
postanowili uczcić ten moment 
ofiarowując kamień węgielny pod 
budowę nowej świątyni. Bliskość 
tamy, czyli miejsca męczeńskiej 
śmierci bł. Ks. Jerzego skłoniła 
zgromadzenie ojców pocieszycieli, 
(którym zlecono opiekę nad 
powstawaniem kościoła) do 
upamiętnienia ostatnich momentów 
wikariusza z Warszawy. W parafii 
miało zostać utworzone też 
sanktuarium i muzeum wielkiego 
polskiego patrioty. Na pamiątkę 
śmiertelnej trwogi Jezusa 
w Ogrodzie Getsemani, w każdym 
klasztorze bracia przez godzinę 
mieli trwać na modlitwie przed 
Jezusem obecnym w Najświętszym 
Sakramencie, z której mają 
czerpać moc do późniejszego 
dostrzegania oblicza Chrystusa 
w cierpiących , pogubionych 
braciach i siostrach. Opiekują się 
osobami ubogimi, starszymi. 
Posługują wśród osób osadzonych 
w więzieniu i znajdujących się 
w schroniskach jako bezdomni. 
Niosą tym samym pocieszenie 
czerpiąc siłę z trwania 
z Chrystusem podczas Adoracji. 
Wracając do tematu, to 
zarządzający zakonem stwierdzili, 
że kluczową przesłanką  przy 
wyborze miejsca założenie nowej 
fary będzie sąsiedztwo zapory 
wodnej, która była okolicą w której 
swoje dni przedwcześnie zakończył 
duchowny rzymskokatolicki. 
Orędzie Maryi nawołującej do 
zmiany swojego życia, nieustannej 
modlitwy za osoby błądzące oraz 
idące na potępienie znalazło 
wyraźne odbicie od codzienności, 
pracy duszpasterskiej, aż po 
męczeństwo kapelana 
warszawskiej „Solidarności". Od 
samego początku rozpoczęcia 

przez Episkopat Polski procesu 
wyniesienia na ołtarze kapłana 
z Żoliborza, Bracia Pocieszyciele 
włączali się wzywając 
orędownictwa Maryi o rychłą 
beatyfikację obrońcy praw 
człowieka w PRLu. Kreowali 
wydarzenia i obchody 
upamiętniające męczeństwo 
bł. ks. Jerzego.  Przedstawiciele 
biskupstwa włocławskiego 
w porozumieniu z braćmi 
zakonnymi uzgodnili oddanie 
świątyni z wezwaniem Matki 
Bożej Fatimskiej,  oddzielnym 
miejscem oddawania czci 
relikwiom Popiełuszki. 
W ćwierćwiecze po zdarzeniach 
z tamy włocławskiej 
zainaugurowano instalowanie 
prymarnego obiektu sakralnego 
w Polsce i na świecie 
wspominające bolesną drogę do 
świętości tego wielkiego 
patrioty.12 września 2010 r. 
w trakcie nabożeństw 
i Eucharystii, które były 
podziękowaniem Panu Bogu 
i Maryi za wyświęcenie tercjarza 
franciszkańskiego, główny 
celebrans ks. kardynał. 
Kazimierz Nycz ofiarował 
sacrum męczennika. 
W niedawno co powstałym 
Domie Bożym włożono kamień 
węgielny ze Skały Śmierci 
Chrystusa w Getsemani. 5 
czerwca 2011 r. tenże Przybytek 
Pański uzwnioślony katuszami 
warszawskiego Kapelana 
Solidarności ceremonialnie 
nobilitowano do wielkości 
Sanktuarium. W tym miejscu 
pozostaje nietykalna świętość 
wikariusza posługującego 
w parafii św. Stanisława Kostki 
w Warszawie. Z kolei by 
zachęcić młodzież do 
prześledzeni testamentu i  
ostanich chwil ziemskiego życia 
bł. ks. Jerzego ma służyć 
wzniesienie muzeum 
interaktywnego 
i multimedialnego. To miejsce 
podczas ostatniej pielgrzymki na 
Jasna Górę, było dla mnie 
bardzo ważne, gdyż od jednego 
z braci tam obecnych 
otrzymałem  wielkie 
pocieszenie ,przed powrotem do 
domu. Miałem wrażenie, że sam 
Chrystus przytulał mnie do 
siebie, ofiarując mi łaskę pokoju. 
Chwała Panu!  

Piotr Kamiński

DMG



ZA OSOBY STARSZE:

Módlmy się w intencji osób 
starszych, które są korzeniami 
i pamięcią narodu, aby ich 
doświadczenie i mądrość 
pomagały najmłodszym patrzeć 
w przyszłość z nadzieją 
i odpowiedzialnością.
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INTENCJA  PAPIESKA 
NA MIESIĄC

LIPIEC

Odnowa w Duchu Świętym).

16 lipca  NMP z Góry Karmel 
(sobota)

7:00  + Za zmarłego Bolesława 
i Stanisławę Hajduków oraz za ich 
rodziców i rodzeństwo.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Leona Warmińskiego w 38. 
rocznicę śmierci i za Stanisławę 
Warmińską oraz szwagra Henryka 
Warmińskiego.
18:00 + Za zmarłego Władysława 
Modrzejewskiego w 7. rocznicę 
śmierci.

17 lipca  XVI niedziela zwykła
6:30 + O radość życia wiecznego 
dla Jerzego Wrzesińskiego 
z okazji urodzin.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłą Joannę Pisarską 
w 6. rocznicę śmierci.
12:00 + Za zmarłych rodziców: 
Henryka Piotrowicza w dniu 
ziemskich urodzin, za Felicję 
Piotrowicz oraz za Teresę 
Żubertowską i Marka Piotrowicza.
13:15 + Za zmarłych rodziców: 
Felicję i Antoniego Kremskich 
w 23. rocznicę śmierci Felicji, za 
brata Józefa, za Krystynę 
i Andrzeja Kremskich, za 
Władysławę i Stanisława 
Jakubowskich oraz zmarłych 
z rodziny.
15:00 + Za zmarłą żonę Henrykę 
Czarnecką w 12. rocznicę śmierci, 
za rodziców i teściów, brata 
Andrzeja, szwagrów Zygmunta 
i Jana oraz zmarłych dziadków.
18:00 + Za zmarłą Halinę 
Jarzynkowską w 8. rocznicę 
śmierci i za wszystkich zmarłych 
z II Róży Żywego Różańca.

INTENCJE MSZALNE
11 lipca  poniedziałek

7:00 + Za spokój duszy Anny 
i Mikołaja Zaklikockich.
18:00  O zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla mamy Salomei 
Taranowskiej w 85. rocznicę 
urodzin.
18:00 + O łaskę życia wiecznego 
dla Franciszka Liszewskiego (Mszę 
św. zamówiła Odnowa w Duchu 
Świętym).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Tadeusza Czajkę w 20. rocznicę 
śmierci i za Eugenię Czajkę w 4. 
rocznicę śmierci.

12 lipca  wtorek
7:00 + Za zmarłą Kornelię 
Jędrzejewską w 30. dzień po 
śmierci.
18:00 + O łaskę życia wiecznego 
dla Kajetana Stawskiego.
18:00 + Za zmarłego Stefana 
Stanowickiego w 7. rocznicę 
śmierci.

13 lipca  środa
7:00 + Za zmarłą mamę Bronisławę 
Żurkowską w 4. rocznicę śmierci, 
za tatę Józefa Żurkowskiego i za 
zmarłych z obu rodzin.
18:00   Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, łaskę 
zdrowia i opiekę Matki Bożej dla 
Marty z okazji urodzin.
18:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla członkiń IV 
Róży Żywego Różańca.
18:00 + Za zmarłą Irenę 
Tomaszewicz w 13. rocznicę 
śmierci, za Stanisława 
Tomaszewicza, Stanisława 
Rosmana w 23. rocznicę śmierci 
oraz za Zofię, Szczepana, Henryka 
i Jana Rosman.

14 lipca  czwartek
7:00   Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Witolda.
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Cichorka.
18:00 + Za zmarłego Arkadiusza 
Mędrzyckiego w 2. rocznicę 
śmierci i za Kazimierza 
Mędrzyckiego.
18:00 + Za zmarłego męża 
Benedykta Romanowskiego.

15 lipca  piątek
7:00 + Za dusze w czyśćcu 
cierpiące.
7:00 + Za zmarłego Marka 
Urbańskiego w 30. dzień po 
pogrzebie.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Witolda z okazji 
urodzin.
18:00 + Za zmarłą Elżbietę Marię 
Kasprowicz (Mszę św. zamówiła 



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

1.Marta Kijora
zmarła  25 XII 2017 r.
2.Janusz Cieslikowski
zmarł  24 XII 2017 r.

3.Zdzisława Kowaleska
4.zmarła  08 I 2018 r.

5.Helena Górnik
zmarła 10 I 2018 r.

6.Ewa Toczek
zmarła 12 I 2018 r.
7.Lucjan Kamiński
zmarł 15 I 2018 r.
8.Marek Zbrzeski
zmarł  20 I 2018 r.

9.Jan Mieszczyński
zmarł  29 I 2018 r.
10.Jurek Jabłoński
zmarł  31 I 2018 r.

11.Kazimierz Osmański
zmarł  02 II 2018 r.
12.Marian Gostół

zmarł  02 II 2018 r.
13.Krystyna Jankowska

zmarła  11 II 2018 r.
14.Stanisław Rzymowski

zmarł  07 II 2018 r.
15.Jan Majewski

zmarł  21 II 2018 r.
16.Stanisława Klonowska

zmarła  26 II 2018 r.
17. Bronisława Jankowska

zmarła  01 I 2019 r.
18.Stanisława Zatoń
zmarła  04 I 2019 r.
18. Roman Nastaj
zmarł  27 III 2018 r.
19. Jan Głowacki

zmarł 04 IV 2018 r.
20. Andrzej Dylda

zmarł  08 IV 2018 r.
21. Monika Witkowska

zmarła  02 II 2019 r.
22. Helena Sieg

zmarła  05 II 2019 r.
23. Mieczysław Otremba

zmarł  06 II 2019 r.
24. Grzegorz Piotrowski

zmarł 06 II 2019 r.
25. Stanisław Kleszewski

zmarł 08 II 2019 r.
26. Ludwik Kirzenkowski

zmarł 07 II 2019 r.
27. Teresa Stasińska
zmarła 13 II 2019 r.

28. Adam Dłuszczakowski
zmarł 16 II 2019 r.

29. Barbara Bernatek
zmarła 19 II 2019 r.

30. Andrzej Kowalski
zmarł 28 II 2019 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 17. 07.  2022 r. o godzinie 07:3010 lipca 2022 r. XV niedziela 

zwykła
1.Dla wielu z nas letnie 
miesiące to czas wypoczynku. 
Jest on konieczny – pozwala 
odzyskać siły wyczerpane 
całoroczną pracą i nabrać 
energii do wykonywania 
kolejnych życiowych zadań. 
Pamiętajmy w czasie 
wypoczynku o wzmocnieniu nie 
tylko sił fizycznych, ale 
i duchowych poprzez 
codzienną modlitwę, niedzielną 
Mszę św. i czytanie słowa 
Bożego.
2.Jutro, 11 lipca, przypada 
święto św. Benedykta (480
547), opata, patrona Europy. 
Założony przez niego zakon 
benedyktynów przyczynił się do 
znacznego pogłębienia życia 
religijnego w Kościele, ale 
i szeroko rozumianej kultury. 
Z tej racji papież bł. Paweł VI 
w 1964 roku ogłosił św. 
Benedykta głównym patronem 
Europy. Ora et labora – Módl 
się i pracuj! – to sposób św. 
Benedykta na dobre 
chrześcijańskie życie. Do 
Polski benedyktyni przybyli 
wraz ze św. Wojciechem 
(†997). Najbardziej znanym 
opactwem benedyktyńskim jest 
u nas Tyniec. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
3.W środę, 13 lipca, zgodnie 
z tradycją naszej parafii, będziemy 
się  modlić do Boga za 
pośrednictwem Matki Bożej, której 
obecność przypomina nam figura 
fatimska. Program nabożeństw 
wieczornych będzie następujący:

17:30 – Różaniec Fatimski,
18:00 – uroczysta Msza św. 

z kazaniem,
19:00 – wystawienie 

Najświętszego Sakramentu 
i Adoracja,

20:30 – Apel Jasnogórski.
4.W sobotę, 16 lipca, wspominać 
będziemy Najświętszą Maryję 
Pannę z góry Karmel i historię 
szkaplerza, która swymi 
korzeniami sięga XIII wieku. 
Właśnie na górze Karmel 
(północnozachodni Izrael) 
duchowi synowie proroka Eliasza 
prowadzili gorliwe życie modlitwy. 
Z powodu prześladowań przenieśli 
się do Europy i dali początek 
nowemu zakonowi  karmelitom. 
5.Zapraszamy do wzięcia udziału 
w XXX Elbląskiej  Pielgrzymce 
Pieszej na Jasną Górę ( grupa 
Pomezania Iława) w dniach od 30 
lipca do 11 sierpnia.
6.Obok figury Matki Bożej 
Fatimskiej jest umieszczona 
specjalna skrzynka, do której 
można składać prośby 
i podziękowania,  w intencji których 
pielgrzymi będą się modlić na 
pielgrzymim szlaku, i które zaniosą 
do Jasnogórskiej Pani.
W następną niedzielę, 17 lipca, 
ofiary złożone na tacę będą 
przeznaczone na utrzymane 
Wyższego Seminarium 
Duchownego w Elblągu, w którym 
kształcą się nasi alumni. Za 
złożone ofiary serdecznie 
dziękujemy


