
24.07.22 NIEDZIELA
Rdz 18,2032; Ps 138; 
Kol 2,1214; Łk 11,113

„ODPOWIEDZIAŁ PAN: NIE 
ZNISZCZĘ PRZEZ WZGLĄD 

NA TYCH DZIESIĘCIU”

25.07.22 PONIEDZIAŁEK
2Kor 4,715; Ps 126; 

Mt 20,2028
„KTO WE ŁZACH SIEJE, ŻĄĆ 

BĘDZIE W RADOŚCI”

26.07.22 WTOREK
Syr 44,1.1015; Ps 132; 

Mt 13,1617
„WTEDY SPRAWIEDLIWI 

JAŚNIEĆ BĘDĄ JAK SŁOŃCE 
W KRÓLESTWIE OJCA 

SWEGO”

27.07.22 ŚRODA
Jr 15,10.1621; Ps 59; 

Mt 13,4446
„KRÓLESTWO NIEBIESKIE 

PODOBNE JEST DO SKARBU 
UKRYTEGO W ROLI”

28.07.22 CZWARTEK
Jr 18,16; Ps 146; Mt 13,4753

„SZCZĘŚLIWY, KOGO 
WSPIERA BÓG JAKUBA”

29.07.22 PIĄTEK
1J 4,716; Ps 34; J 11,1927 

lub Łk 10,3842
„KAŻDY, KTO ŻYJE I WIERZY 

WE MNIE, NIE UMRZE NA 
WIEKI"

30.07.22 SOBOTA
Jr 26,1116.24; Ps 69; 

Mt 14,112
„W TWOJEJ DOBROCI 

WYSŁUCHAJ MNIE, PANIE”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Już po raz drugi obchodzimy 
Światowy Dzień Dziadków 
i Osób Starszych. Papież 
Franciszek na ten dzień 
wystosował specjalne orędzie 
zatytułowane „Wydadzą owoc 
nawet i w starości”. Pochodzą 
one z Psalmu 92,15. Któż z nas 
nie ma w rodzinach osób 
starszych czy w sędziwym 
wieku. Często mówimy starość 
Panu Bogu się nie udała. Ja 
również na tym się łapię, tym 
bardziej, że ostatnio 
przechodzę trudne chwile. 
Słyszę wytrwałości, nie 
poddawaj się, takie jest życie, 
a czy to robisz. Pisząc te słowa 
usłyszałam: „to jest początek 
końca, chyba, że się 
wykaraska”. Budujące to nie 
było, ale szczera prawda. Ale 
czy tak musi być?  Często się 
nad tym zastanawiam. 
Przytoczę kilka słów z orędzia 
papieskiego. „Wiele osób boi 
się starości. Postrzegają ją jako 
rodzaj choroby, z którą lepiej 
unikać
jakiegokolwiek kontaktu: 
uważają, że ludzie starzy nie 
dotyczą nas i należy ich 
trzymać jak najdalej, być może 
zgromadzonych w strukturach, 
które się nimi opiekują, a nas 
chronią przed braniem 
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odpowiedzialności za ich 
zmartwienia. Jest to „kultura 
odrzucenia”: mentalność 
sprawiająca, że gdy czujemy się 
inni niż najsłabsi i odlegli od ich 
kruchości, ona pozwala nam 
wyobrażać sobie, że „my” i „oni” 
podążamy odrębnymi drogami. 
W rzeczywistości jednak, długie 
życie – jak naucza Pismo święte 
– jest błogosławieństwem, 
a ludzie starzy nie są wyrzutkami, 
od których należy się 
dystansować, lecz żywymi 
znakami życzliwości Boga, który 
obdarza życiem w obfitości. 
Błogosławiony dom, który 
troszczy się o osobę starszą! 
Błogosławiona rodzina, która 
szanuje swoich dziadków”. (…) 
„Owszem, starość jest okresem, 
który nie jest łatwy do 
zrozumienia, nawet dla nas, 
którzy już go przeżywamy. 
Chociaż następuje po długiej 
drodze, nikt nas nie przygotował 
do zmierzenia się z nią; wydaje 
się wręcz, że ona nas zaskakuje. 
Najbardziej rozwinięte 
społeczeństwa poświęcają dużo 
temu okresowi życia, jednak nie 
pomagają nam go zinterpretować: 
oferują „plany pomocy, ale nie 
wizję życia” [1]. Trudno więc 
spojrzeć w przyszłość i uchwycić 
horyzont, ku któremu należy 
dążyć. Z jednej strony jesteśmy 
kuszeni, by odpędzić starość, 
ukrywając zmarszczki i udając, że 
wciąż jesteśmy młodzi; z drugiej 
strony wydaje się, że nie można 
już robić nic innego, jak tylko żyć 
w rozczarowaniu, pogodzeni 
z tym, że nie mamy więcej 
„owoców do wydania”. (…) 
Jednak ten sam psalm, który 
odnajduje obecność Pana 
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w różnych okresach życia, zachęca 
nas do nieustannej nadziei: gdy 
nadejdzie starość i siwe włosy, On 
nadal będzie dawał nam życie i nie 
pozwoli, by przytłoczyło nas zło. 
Ufając Mu, znajdziemy siłę, by 
pomnażać uwielbienie (por. ww.14
20) i odkryjemy, że starość nie jest 
tylko naturalnym osłabieniem ciała, 
czy nieuchronnym upływem czasu, 
lecz darem długiego życia. Starzenie 
się nie jest potępieniem, lecz 
błogosławieństwem! (…)  Musimy 
zatem czuwać nad sobą i uczyć się 
przeżywać starość w sposób 
aktywny, także pod względem 
duchowym, pielęgnując nasze życie 
wewnętrzne poprzez wytrwałą 
lekturę słowa Bożego, codzienną 
modlitwę, regularne korzystanie 
z sakramentów i uczestnictwo 
w liturgii. A wraz z relacją do Boga, 
pielęgnować nasze relacje z innymi: 
przede wszystkim z rodziną, 
z dziećmi, z wnukami, którym 
powinniśmy okazywać naszą 
czułość pełną troski, a także 
z ludźmi ubogimi i cierpiącymi, 
którym powinniśmy być bliscy 
poprzez konkretną pomoc 
i modlitwę. Wszystko to pomoże 
nam, by nie czuć się jedynie widzami 
w teatrze świata i nie ograniczać się 
do przesiadywania na balkonie 
i stania w oknie. Bowiem 
wyostrzając nasze zmysły, aby 
rozpoznać obecność Pana [2], 
będziemy niczym „oliwki zielone 
w domu Bożym” (por. Ps 52, 10), 
będziemy mogli być 
błogosławieństwem dla tych, którzy 
żyją obok nas”. Światowy Dzień 
Dziadków i Osób Starszych został 
ustanowiony w ubiegłym roku przez 
papieża Franciszka. Jest on 
obchodzony w lipcu, w niedzielę, 
która przypada najbliżej liturgicznego 
wspomnienia dziadków Pana 
Jezusa, jak określa się św. Joachima 
i Annę, rodziców Maryi. 
Z tej okazji w wielu miejscowościach 
odbędą się koncerty, festyny 
międzypokoleniowe, Msze św. 
i modlitwy w intencji osób starszych. 

W dzisiejszym wydaniu Albertówki 
zakończymy podróż po najbardziej 
interesujących miejscach i 
sanktuariach, które będziemy 
odwiedzać w ramach EPP na 
Jasną Górę. Ostatnim ważnym 
punktem na trasie szlaku 
jasnogórskiego, który dzisiaj opiszę 
będzie Sanktuarium Chrztu oraz 
urodzin św. Siostry Faustyny 
Kowalskiej. Gorąco zapraszam do 
lektury. Na wstępie nadmienię 
gdzie znajduje się ten ważny punkt 
kultu religijnego. Jest to wioska o 
sympatycznej nazwie Świnice 
Warckie, mieszcząca się w 
województwie Łódzkim, powiecie 
łęczyckim. Od momentu lokacji 
(1301) nazwa tej miejscowości była 
jednoczłonowa  Świnie,  Świńce, 
Świńcze. Została nazwana na 
cześć jego fundatora, abp 
gnieźnieńskiego Jakub Świnki, tego 
samego, który parę lat wcześniej 
koronował na króla Polski 
Przemysła II. W obecnym kształcie 
jako Świnice w literaturze pojawiła 
się dopiero w 1757 r. Po pewnym 
okresie dodany został drugi człon   
Wartskie, a później Warckie. Miało 
to związek z bliskością rzeki Warty, 
w obrębie tej lokacji. Interesującym 
faktem jest to, że św. Siostra 
Faustyna nie urodziła się w samych 
Świnicach Warckich, a oddalonym 
o parę kilometrów Głogowcu. 
Należy on jednak administracyjnie 
do parafii p.w. św. Kazimierza. We 
wspomnianym Głogowcu mieści się 
muzeum św. Siostry Faustyny, w 
domie którym najprawdopodobniej 
przyszła na świat. W ciągu 
wędrowania do Częstochowy 
występuje możliwość wejścia do tej 
chatki, nabycia dewocjonaliów 
związanych z Apostołką 
Miłosierdzia, prześledzenie różnych 
obrazów, przedmiotów czy 
fotografii z początków jej życia. 
Wracając do Świnic Warckich, to 
sam Dom Boży wniesiono  w 
połowie XIX wieku. Podstawowym 
budulcem była czerwona palona 
cegła, na bazie kamienia polnego. 
Jak juz wspomniałem wyżej, jest to 
przybytek w którym po raz  
pierwszy sakramentów Chrztu, 
Pojednania i Eucharystii miała 
zaszczyt przyjąć św. Siostra 
Faustyna. W jednej z bocznych 
naw można przeczytać słowa Pana 
Jezusa, które powiedział do młodej 
zakonnicy: „Wybranko moja, 
udzielę ci jeszcze większych łask, 
abyś była świadkiem, przez całą 
wieczność, nieskończonego 

miłosierdzia mojego". 
Sanktuarium zostało powołane 
do życia 15 września 2002 roku, 
z inicjatywy biskupa 
włocławskiego, Bronisława 
Dembowskiego. Półtora roku 
później przedstawiono ideę 
modernizacji Przybytku Bożego. 
Miesiąc później w Marcu 2004 r. 
Komisja Kurii Diecezjalnej z 
biskupem Wiesławem Meringiem 
na czele, poprosiła inżyniera 
Edwarda Warcaba o 
skonstruowanie planu 
rozbudowy fary w Świnicach. W 
II niedzielę Wielkanocną tj. 3 
kwietnia 2005 r. bp Stanisław 
Gębicki, konsekrował miejsce 
budowy. Nazajutrz 
zainugurowano zadania 
udoskonalające wnętrze 
świątyni. W nawie głównej nowej 
części świątyni widnieje przekrój 
całego świata. W jego środku 
ukazany jest wizerunek Pana 
Jezusa Miłosiernego, z 
wychodzącymi dwoma 
promieniami. Od jego postaci 
wychodzą cztery złote pręgi, na 
wszystkie strony świata, które 
symbolizują drzewo krzyża. 
Takie przedstawienie w jasny 
sposób oznacza to, iż 
Miłosierdzie Boże rozlewa się na 
całą naszą planetę. Po lewej 
stronie Chrystusa widzimy 
postać św. Siostry Faustyny 
wpatrującej się w Majestat Boży. 
Drodzy Bracia i Siostry na 
zakończenie dzisiejszego 
artykułu, w imieniu wszystkich 
pielgrzymów bardzo serdecznie 
dziękujemy każdemu z Was za 
wsparcie w geście, słowie, czy 
modlitwie. Dzisiaj, po każdej 
Mszy Świętej będzie też 
możliwość wsparcia 
materialnego naszej grupy i całej 
EPP na Jasną Górę. Za każdy 
grosz, złotówkę, z całego serca 
ogromne Bóg Zapłać. Tym 
bardziej doceniamy je, w obliczu 
obecnych trudów życia 
codziennego. Prosimy Was o 
modlitwę za Nas, o siły, o 
pokonanie swoich 
niedoskonałości, wątpliwości  
które na pewno pojawią się na 
trasie. Abyśmy szczęśliwie 
dotarli przed tron Maryi na 
Jasnej Górze. Możecie 
umieszczać swoje intencje w 
skrzyni znajdującej się przy 
figurze Maryi, piątku 29 lipca. 
Niech wam Pan Bóg błogosławi, 
a Maryja otula swoim płaszczem 
matczynej miłości :)  

Piotr Kamiński

DMG

OJCZE PRZEDWIECZNY, OFIARUJĘ CI...



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

Bożej dla Szymona w 40. rocznicę 
urodzin oraz o potrzebne łaski dla 
żony Agnieszki i syna Mateuszka.
7:00 + Za zmarłego Daniela 
Lewandowskiego w 30. dzień po 
pogrzebie.
15:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Ewy i Zbigniewa 
Żerańskich w 50. rocznicę ślubu 
oraz o Boże błogosławieństwo dla 
synów z rodzinami.
18:00 + Za zmarłą Zofię Barbarę 
Bulińską w 30. dzień po śmierci.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Ewę, Jakuba, za braci: Stanisława, 
Jana i Ryszarda, za siostrę Zofię 
oraz bratowe: Zofię i Romualdę.
18:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Kubińskiego w 5. rocznicę 
śmierci. 

31 lipca  XVIII niedziela 
zwykła
6:30 + Za zmarłych rodziców: 
Annę i Maksymiliana 
Goliszewskich.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłych rodziców: 
Janinę i Mariana Pestów oraz 
brata Ryszarda.
12:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Małgorzaty 
i Sławomira Wiatr w 25. rocznicę 
ślubu.
13:15  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Ewy, Andrzeja, 
Agaty i Jakuba.
15:00 + Za zmarłego męża 
Zbigniewa Kowalskiego w 1. 
rocznicę śmierci.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Teresy i Mariusza 
w 31. rocznicę ślubu oraz 
o potrzebne łaski dla ich dzieci. 

INTENCJE MSZALNE
25 lipca  poniedziałek
7:00 + O radość życia wiecznego 
w niebie dla zmarłych rodziców: 
dla Bolesława i Anny Cielibałów 
oraz dla Jana i Anny 
Brzoskiewiczów.
7:00 + Za zmarłego Jerzego 
Nadolskiego w 15. rocznicę śmierci 
oraz za zmarłych z rodziny 
Nadolskich i Polmańskich.
18:00 + O łaskę życia wiecznego 
dla zmarłej Elżbiety Gajewskiej 
(Mszę św. zamówiła Odnowa 
w Duchu Świętym).
18:00 + Za zmarłą Krystynę Hein
Deptułę w 9. rocznicę śmierci 
i z okazji imienin oraz za jej męża 
Andrzeja.
18:00 + Za zmarłą Cecylię 
i Tadeusza Pawelczyków oraz 
Stanisława Dzikowskiego.

26 lipca  wtorek
7:00 + Za zmarłego męża 
Mieczysława Niecławskiego w 13. 
rocznicę śmierci, za rodziców z obu 
stron, za brata Jerzego oraz 
szwagrów: Henryka i Jana.
18:00 + Za zmarłą Annę Tatarek 
w dniu imienin.
18:00 + Za zmarłego Włodzimierza 
Łangowskiego w 15. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Annę Misztal 

w rocznicę urodzin.

27 lipca  środa
7:00  O Boże błogosławieństwo 
i dary Ducha Świętego dla Julii.
7:00 + Za zmarłego Mateusza 
Kochańskiego w 30. dzień po 
śmierci.
18:00  O Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, dary Ducha Świętego 
i opiekę Matki Bożej dla 
wszystkich dzieci objętych 
modlitwami VIII Róży Żywego 
Różańca ich rodziców, dla naszych 
kapłanów oraz członków VIII Róży 
Żywego Różańca Rodziców.
18:00 + Za zmarłą Mariannę 
i Henryka Kalinowskich oraz 
dziadków z obu stron.
18:00 + O łaskę życia wiecznego 
dla siostry Zofii Bulińskiej (Mszę 
św. zamówiła siostra Alicja).

28 lipca  czwartek
7:00  Podziękowanie za szczęśliwe 
narodzenie wnuka, za łaskę chrztu 
św. z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski 
w jego dalszym życiu.
7:00 + Za zmarłego Kajetana 
Stawskiego w 30. dzień po śmierci.
18:00  O Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej dla Ani 
i Leszka w rocznicę ślubu oraz 
o potrzebne łaski dla ich synów 
i rodziców.
18:00 + Za zmarłą mamę Irenę 
Jabłońską w 1. rocznicę śmierci i za 
Henryka Jabłońskiego w 25. 
rocznicę śmierci.

29 lipca  piątek
7:00  W pewnej intencji.
18:00 + O życie wieczne dla dla 
Antoniego w 38. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego brata Adama 
Lewandowskiego, za rodziców: 
Annę i Henryka, za dziadków 
i babcie oraz zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłego Marcina 
Pielackiego w 30. dzień po śmierci.

30 lipca  sobota
7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 



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

1.Florentyna Żuralska
zmarła 20 VII 2018 r.
2.Eugeniusz Rypiński

zmarł 28 VII 2018 r.       
3.Michalina Długokęcka
zmarła 03 VIII 2018 r.

4.Anna Gapska
zmarła 07 VIII 2018 r.

5.Kazimierz Winklewski
zmarł 06 VIII 2018 r.

6.Jadwiga Osmańska
zmarła 08 VIII 2018 r.

7.Krystyna Stępka
zmarła 14 VIII 2018 r.
8.Edmund Lewalski
zmarł 17 VIII 2018 r.
9.Mirosław Blednicki
zmarł 18 VIII 2018 r.

10.Benedykt Koszykowski
zmarł 16 VIII 2018 r.

11.Zbigniew Szymański
zmarł 22 VIII 2018 r.
12.Ryszard Umiński
zmarł 04 IX 2018 r.
13.Teresa Rzepka

zmarła 03 IX 2018 r.
14.Anna Smółkowska
zmarła 03 IX 2018 r.
15.Zdzisław Wollman
zmarł 09 IX 2018 r.

16.Czesława Piotrowska
zmarła 11 IX 2018 r.

17.Władysław Jarmutowski
zmarł 15 IX 2018 r.

18. Teresa Zakrzewska
 zmarła 17 III 2019 r.
19. Stefan Neuman
zmarł 22 III 2019 r.

20.Teresa Grabowska
zmarł 28 III 2019 r.
21. Jan Świniarski
zmarł 30 III 2019 r.

22. Jerzy Borkowski
zmarł 16 III 2019 r.

23. Mieczysław Lewicki
zmarł 02 IV 2019 r.

24. Teresa Kosewska
zmarła 03 IV 2019 r.

25. Urszula Żurawska
zmarła 12 IV 2019 r.

26.Mieczysław Klukowski
zmarł 21 IV 2019 r.
27. Edward Balicki
zmarł 21 IV 2019 r.

28. Helena Jesionek
zmarła 23 IV 2019 r.

29. Henryk Maliszewski
zmarł 28 IV 2019 r.

30. Zofia Droma
zmarła 04 V 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 31. 07.  2022 r. o godzinie 07:3024 lipca 2022 r.

XVII niedziela zwykła
1.Dzisiaj, zgodnie 
z zapowiedzią, po każdej Mszy 
św., zbierane są do puszek 
ofiary na pomoc materialną dla 
pielgrzymów, którzy w sobotę, 
30 lipca, wyruszą na Jasną 
Górę. Będą szli do domu Matki, 
aby polecać Jej najważniejsze 
sprawy. Wesprzyjmy ich 
materialnie oraz duchowo 
poprzez modlitwę.

2.Zapraszamy do duchowego
pielgrzymowania wszystkie
osoby, które z różnych 
względów nie mogą wziąć 
udziału w pieszej
pielgrzymce do tronu
Jasnogórskiej Pani, a chcą
towarzyszyć pątnikom poprzez
modlitwę. Każdego dnia 
pielgrzymki począwszy od 
soboty 30 lipca w naszej
świątyni o godz. 20:30 będzie
odprawiany Apel Jasnogórski,
podczas którego łączymy się
duchowo z Jasną Górą.

3.W dniu jutrzejszym, 25 lipca, 
przypada święto św. Jakuba 
Apostoła. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy podczas 
Mszy św. o godz. 7:00 i 18:00.  
W sposób szczególny 
będziemy modlić się w intencji 
kierowców, podróżujących 
i pielgrzymów, którym patronuje 
Apostoł, wraz ze wspominanym 
także w tym dniu 
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św. Krzysztofem.

4.We wtorek, 26 lipca, w liturgiczne 
wspomnienie dziadków Pana 
Jezusa, św. Anny i Joachima, na 
wieczorną Eucharystię 
zapraszamy naszych seniorów. 
Będzie to specjalny dzień modlitwy 
i wdzięczności za nasze babcie 
i dziadków.

5.Przed nami sierpień, miesiąc 
pielgrzymek do sanktuariów 
maryjnych, a zarazem miesiąc 
pamięci o ważnych wydarzeniach 
z historii naszego narodu. 
Przeżyjmy go w trzeźwości. 
Zachęcamy parafian i gości do 
podejmowania zobowiązań 
abstynencji od alkoholu w sierpniu 
lub przez dłuższy okres czasu, 
a nawet do końca życia.
 
6.Pozdrawiamy wszystkich 
urlopowiczów i życzymy udanego 
wypoczynku. Solenizantom 
i jubilatom przekazujemy najlepsze 
życzenia. Zmarłych polecamy 
Bożemu miłosierdziu.


