
31.07.22 NIEDZIELA
Koh 1,2;221.23; Ps 90;

 Kol 3,15.911; Łk 12,1321
„PANIE, TY ZAWSZE BYŁEŚ 

NAM UCIECZKĄ”

01.08.22 PONIEDZIAŁEK
Jr 28,117; Ps 119; Mt 14,1321

„NIE SAMYM CHLEBEM 
ŻYJE CZŁOWIEK”

02.08.22 WTOREK
Jr 30,12.1215.1822; Ps 102; 

Mt 14,2236
„ODWAGI! TO JA JESTEM, 

NIE BÓJCIE SIĘ”

03.08.22 ŚRODA
Jr 31,17; Ps (Jr 31,1012b.13); 

Mt 15,2128
„O NIEWIASTO, WIELKA 

JEST TWOJA WIARA”

04.08.22 CZWARTEK
Jr 31,3134; Ps 51; Mt 16,1323

„STWÓRZ, O MÓJ BOŻE, 
WE MNIE SERCE CZYSTE”

05.08.22 PIĄTEK
Na 2,1.3;3,13.67; 

Pwt 32,3541; Mt 16,2428
„ALBO CO DA CZŁOWIEK 

W ZAMIAN ZA SWOJĄ 
DUSZĘ”

06.08.22 SOBOTA
Dn 7,910.1314; 2P 1,1619; 

Ps 97; Łk 9,28b36
„TO JEST MÓJ SYN 
WYBRANY, JEGO 

SŁUCHAJCIE”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Rozpoczyna się sierpień, 
miesiąc rocznic patriotycznych 
i świąt maryjnych, ale także 
trudu rolniczego. Miesiąc ten 
też naznaczony pieszymi 
pielgrzymkami, choć nie tylko. 
Nasza grupa już w drodze. Ale 
w tym miesiącu pełnych 
wydarzeń Kościół katolicki 
zachęca do abstynencji od 
alkoholu. Problem nadużywania 
alkoholu czy też uzależnienia 
dotyczy wielu osób. 
Przeciwdziałaniu temu 
problemowi trzeba rozpocząć 
od jak wcześniejszych lat. Jak 
to się mówi „lepiej zapobiegać 
niż leczyć”. Alarmują dane 
statystyczne, ale przede 
wszystkim niezliczone ludzkie 
dramaty, których źródłem jest 
alkohol. W związku z tym, jak 
co roku wydawany jest Apel 
Zespołu Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Apostolstwa 
Trzeźwości i Osób 
Uzależnionych. W obecnym 
roku miesiąc ten jest 
obchodzony pod hasłem 
„Posłani w pokoju Chrystusa, 
budujmy trzeźwą i wolną 
Polskę”. „Abstynencja jest 
dobrowolnym darem, którego 
źródłem jest miłość Boga 
i bliźniego a także 
odpowiedzialność za przyszłość 
polskiego narodu” czytamy 
w Apelu. Jesteśmy 
odpowiedzialni za wychowanie 
młodego pokolenia 
w trzeźwości. Przede 
wszystkim rodziny powinny być 
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szkołami trzeźwości. W tym roku 
w Apelu zwraca się uwagę na 
wpływ reklamy alkoholu na życie 
społeczne. Oto, co na ten temat 
czytamy: „Obecnie reklama 
alkoholu to nie tylko telewizja, 
prasa czy radio. Pojawiają się 
coraz to nowe formy 
przyzwyczajania ludzi do picia. 
Marki alkoholowe sponsorują 
wydarzenia sportowe 
i artystyczne. Celują przede 
wszystkim tam, gdzie koncentruje 
się uwaga i emocje młodych 
ludzi. Łączą alkohol z radością, 
wolnym czasem, letnim 
wypoczynkiem, ale też silnymi 
emocjonalnie chwilami, jak 
wspólny mecz na stadionie czy 
uczestnictwo w dużym festiwalu 
muzycznym. Coraz większym 
polem działania producentów są 
też media społecznościowe. 
W filmikach i zdjęciach 
tworzonych przez tzw. 
influencerów często pojawiają się 
jawne lub zakamuflowane formy 
promowania alkoholu. Reklama 
w internecie i na platformach 
cyfrowych jest szczególnie 
niebezpieczna. Opiera się 
bowiem na precyzyjnej analizie 
danych o użytkownikach, dzięki 
czemu można wyświetlać im takie 
formy promocji, które mają 
największą szansę wpłynąć na 
ich zachowania. Groźnym 
trendem w marketingu jest 
promowanie napojów 
bezalkoholowych. Napoje te mają 
tych samych producentów 
i niemal identyczne nazwy 
i opakowania jak ich alkoholowe 
odpowiedniki. W ten sposób 
przyzwyczaja się, zwłaszcza 
młodych odbiorców, do 
logotypów, marek i opakowań 
alkoholu, rzekomo nie reklamując 
alkoholu. Należy pamiętać, że 
napój określany jako 
bezalkoholowy w rzeczywistości 
może posiadać do 0,5% alkoholu. 
Reklamy pokazują świat 
atrakcyjny, ale gruntownie 
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fałszywy. Widzimy w nich młodych, 
przebojowych, uśmiechniętych ludzi, 
radośnie spędzających czas 
w gronie przyjaciół. Czujemy 
wspaniałą atmosferę przyjaźni 
i dobrej zabawy. Alkohol to znak ich 
wysokiego statusu, udanego życia, 
znak akceptacji przez przyjaciół 
i umiejętności doskonałego 
spędzania wolnego czasu. Alkohol 
jest w nich ważnym elementem 
wspaniałych przygód w górach lub 
na morzu. To znak siły, odwagi, 
wytrzymałości i prawdziwego 
męstwa. Kłamliwość tych wizji 
dostrzegamy lepiej, gdy zestawimy 
je z rzeczywistymi sytuacjami 
codziennego życia. Jakże często 
docierają do nas informacje 
o dzieciach zaniedbywanych czy 
nawet katowanych przez pijanych 
rodziców. Informacje o nietrzeźwych 
osobach, które są ofiarami lub 
sprawcami wielu tragicznych 
wypadków. Dlaczego tych obrazów 
nie widzimy w reklamach? Dlaczego 
mówi się o alkoholu, jako źródle 
radości, a nie mówi się prawdy, że to 
także źródło bólu i cierpienia, źródło 
samotności i poniżenia? Dlaczego 
reklamodawcy pokazują tylko 
rozpromienione twarze pijących, 
a nie pokazują zapłakanych oczu ich 
ofiar? Dlaczego pokazywani są 
aktorzy odgrywający ludzi sukcesu, 
a nie widać autentycznych twarzy 
młodych, którzy przez alkohol 
zmarnowali talenty i zaprzepaścili 
pomyślną przyszłość?” Zastanówmy 
się nad tym problemem. Często mi 
się zdarza z samego rana spotkać 
młodego człowieka wychodzącego 
ze sklepu trzymającego w jednej 
ręce worek z bułkami a w drugiej 
piwo. Zastanawiam się czy to jego 
śniadanie? Budujmy trzeźwą Polskę 
w myśl tegorocznego hasła. 
„Pamiętajmy zawsze o nauczaniu 
św. Jana Pawła II, który wzywał do 
troski o trzeźwość narodu i jak sam 
podkreślał, był „szczególnie 
wdzięczny tym, którzy podejmują 
inicjatywy w tej dziedzinie – 
zwłaszcza w miesiącu sierpniu”. 
Prośmy jego słowami: „Maryjo, 
Królowo Polski, bądź nadal 
natchnieniem tych wszystkich, którzy 
walczą o trzeźwość swych bliźnich, 
o trzeźwość siebie samych. 
O trzeźwość narodu” – kończy się 
Apel Zespołu KEP.

Na temat artykułu, który będzie 
poruszony w dzisiejszym wydaniu 
Albertówki natchnęło mnie  słowo 
Boże z poprzedniej niedzieli. 
Głównie jednak Pierwsze Czytanie 
z księgi Rodzaju, gdy Abraham 
swoimi prośbami kierowanymi do 
stwórcy próbował ocalić Sodomę 
i Gomorę. Czy modlitwa 
wstawiennicza ma moc? Czy warto 
modlić się mimo tego, że zmian 
z tego powodu nie widać na 
widnokręgu, a nawet jest jeszcze 
gorzej niż przed modlitwą? Na te 
pytania postaram się odpowiedzieć 
w dalszej części artykułu. Nie 
przedłużając zbyt wieloma 
dopełnieniami zapraszam do 
lektury. 
Każdy z nas wierzących zna 
Abrahama. Można powiedzieć, że 
Pan obdarzył Abrahama wieloma 
łaskami, pewnie też takimi, 
o których sam nie śnił. Miał tylko 
wyjść ze swojej strefy komfortu. 
Zaufał mu..  Abraham prosił Boga, 
aby ocalił Sodomę i Gomorę, które 
było miastem wielkiego grzechu. 
Takiej nieprawości, gdzie sam Bóg 
już nie mógł sobie z nią poradzić. 
Nie widział innego sposobu na 
ratunek dla tubylców jak ich 
zagładę. Abraham niezrażony tą 
deklaracją ze strony Stwórcy 
próbował w całej swojej pokorze 
i uniżeniu wobec Najwyższego 
niejako licytować się z nim 
o określoną liczbę mieszkańców 
50, 45, aż skończyło się na 10 
prawych ludziach. To wystarczało 
Bogu na odwołanie wydawłoby się 
nieodwracalnego. Finalnie te 
miasta nieuniknęły hekatomby 
Bożej, jednak ocalał krewny 
Abrahama  Lot z rodziną. Modły 
Abrahama w pewnym stopniu 
przyniosła efekt, na tym tylko 
przykładzie widać jak silne i ważne 
dla Pana było wstawiennictwo 
człowieka pobożnego, który swoje 
plany życiowe podporządkował woli 
Bożej. Pośrednictwo ma moc!
 W odniesieniu do całego życiorysu 
ojca narodu izraelskiego, można 
podsumować to jednym zdaniem. 
Zaufaj Panu, on nie potrafi dawać 
mało. No właśnie, Zaufanie. To 
tylko jedno słowo, a dla nas ludzi 
jest ono trudne. Po ludzku dzieją 
się takie sytuacje w naszym życiu, 
że ciężko jest czasami ufać w to, 
że Pan wysłuchuje naszych 
modlitw. Często bywa tak, że 
modlimy się jedną, drugą litanią, 
odmawiamy niepoliczalną ilość 
Różańców, specjalnych modlitw 
o wyzwolenie i... Jest jeszcze 

gorzej niż było, dlaczego tak się 
może dziać? Walka między 
dobrem, a złem w świecie 
fizycznym, tym którym 
dostrzegamy gołym okiem, 
dzieje się też w wymiarze  
ducha. Nasze modlitwy jeśli są 
zgodne z wolą Bożą, czyli Bóg 
widzi, że to o co prosimy dla 
bliskich, znajomych będzie 
powodowało przemianę, wzrost 
danej osoby, w taki sposób jaki 
oczekuje Pan na pewno zostanie 
wysłuchane. Problem pojawia się 
wtedy, gdy zły stawia silny opór, 
nie chce aby w naszym życiu się 
układało ,by była radość, więc 
walczy z nami samymi stawiając 
też pokusy zniechęcenia. To na 
nic, nie módl się, dalej będzie 
taki sam, taka sama będzie 
zdradzała, nadużywała alkoholu, 
czy będzie krzywdziła swoich 
najbliższych. W księdze Daniela, 
jak na dłoni widać dlaczego 
modlitwa nie przynosi 
natychmiastowych efektów. 
Prorok Daniel modlił się leząc 
krzyżem przez kilkanaście dni! 
Nie poddawał się, mimo braku 
efektów. Pan Bóg za 
pośrednictwem Anioła Gabriela, 
oznajmił Danielowi, że jego 
modlitwa była wysłuchana już 
pierwszego dnia. Jednak wojna 
między dobrem, a złem na której 
czele stał przez ten czas stał 
Anioł Gabriel uniemożliwiała 
przekazanie tej informacji 
Danielowi. Dopiero gdy Archanioł 
Michał zastąpił na polu bitewnym 
Gabriela, pojawiła się możliwość 
odpowiedzi dla Daniela. 
Konkludując, nie bójmy się 
prosić siebie wzajemnie 
o modlitwę, czy też o ofiarowanie 
Eucharystii w sprawach bliskich 
naszemu sercu, bądź za osoby 
które odeszły od Boga. 
Najbardziej zaś pamiętajmy 
o modlitwie za naszych 
nieprzyjaciół, osoby, które nas 
skrzywdziły, zraniły. Wołajmy do 
Maryi, aby pomogła nam ich 
Błogosławić ,abyśmy ich nie 
przekinali. Módlmy się za 
kapłanów w szczególności 
z naszych parafii, diecezji. Jak 
ważna jest modlitwa za 
kapłanów wspomnę o tym 
w przyszłym tygodniu. Chwała 
Panu! 
PS Jesteśmy już na pielgrzymim 
szlaku módlcie się za całą naszą 
pielgrzymkę, pamiętamy 
o intencjach całej wspólnoty 
parafialnej.

Piotr Kamiński

DMG

SIŁA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ



Za małych i średnich 
przedsiębiorców

Módlmy się, aby mali i średni 
przedsiębiorcy, poważnie
 dotknięci kryzysem gospodarczym 
i społecznym, znaleźli środki 
niezbędne do kontynuowania 
swojej działalności w służbie 
społeczności, w których żyją.
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INTENCJA  PAPIESKA 
NA MIESIĄC

SIERPIEŃ

i Niepokalane Serce Maryi, za dar 
Eucharystii.
7:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla członkiń 
i członków Róż Żywego Różańca 
naszej parafii i ich rodzin.
7:00  Intencja wynagradzająca za 
grzechy przeciw Niepokalanemu 
Sercu N.M.P.
10:00  W pewnej intencji.
18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
18:00 + Za zmarłą Renatę 
Pochodyłę w 2. rocznicę śmierci.

7 sierpnia  XIX niedziela 
zwykła

6:30 + Za zmarłą Zofię Bulińską.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
12:00 + Za zmarłą mamę Jadwigę 
Bogdańską w 13. rocznicę 
śmierci.
13:15 + Za zmarłą mamę Janinę 
Surmacz w 4. rocznicę śmierci, za 
Wacława i Stanisława Surmacz, za 
Mariannę, Jana i Stanisława 
Świtaj, za Eugeniusza 
Cieszyńskiego oraz Grzegorza 
Ziółkowskiego.
15:00 + Za zmarłych rodziców: 
Łucję i Józefa Leśniewskich, za 
braci: Jana i Ryszarda oraz 
bratową Mariannę.
18:00 + Za zmarłego Aleksandra 
Mazura w 13. rocznicę śmierci, za 
rodziców: Genowefę i Henryka 
Świątkowskich, za teściów: 
Bronisławę i Antoniego Mazurów 
oraz siostrę Janinę Jaguszewską.

INTENCJE MSZALNE
.

1 sierpnia  poniedziałek
7:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
18:00 + Za zmarłego Wawrzyńca 
Rafińskiego w 30. dzień po śmierci.
18:00 + O dar nieba, za 
wstawiennictwem św. siostry 
Faustyny Kowalskiej, dla męża 
Marcina Poprawskiego.
18:00 + O łaskę nieba dla 
Magdaleny Kopańskiej.

2 sierpnia  wtorek
7:00  O zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej w dalszym życiu dla Artura 
Kopeta z okazji urodzin.
18:00 + Za zmarłą Jadwigę 
Insadowską (Mszę św. zamówiła 
„Margaretka)).
18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
18:00 + Za zmarłą Teresę 
Graduszewską (Mszę św. zamówili 
sąsiedzi Lewandowscy).

3 sierpnia  środa
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Stanisławę i Franciszka 
Szymczuków i za męża Franciszka 
Gralę.
18:00 + Za zmarłego Jerzego 
Smolińskiego (Mszę św. zamówiła 
wspólnota Mężczyzn św. Józefa).
18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zofię Bulińską.

4 sierpnia  pierwszy czwartek 
miesiąca

7:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
18:00  Intencja dziękczynna Bogu 
Ojcu, przez Bolesne Niepokalane 
Serce Matki Bożej, za dar życia 
z przeproszeniem za grzechy nasze 
i całego świata, z prośbą o święte 
powołania kapłańskie.
18:00 + Za zmarłą siostrę Urszulę 
Wolską w 1. rocznicę śmierci i za 
Stanisława Wolskiego.
18:00 + Za zmarłą babcię Mariannę 
Lewandowską.

5 sierpnia  pierwszy piątek 
miesiąca

7:00  O Boże błogosławieństwo 
z okazji 55. rocznicy ślubu z prośbą 
o potrzebne łaski dla Anny i Feliksa 
Sulkowskich oraz dla ich dzieci 
z rodzinami.
18:00 + Za zmarłą Mariannę 
Serożyńską, za Władysława 
Dziombę oraz wszystkich zmarłych 
z obu rodzin.
18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).

6 sierpnia  święto Przemienienia 
Pańskiego, pierwsza sobota 

miesiąca
7:00  W podziękowaniu Panu Bogu 
Wszechmocnemu, przez Bolesne 



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

1.Janusz Stachura
zmarł 18 IX 2018 r.

2.Aleksandra Włodarska
3.zmarła 21 IX 2018 r.

4.Jan Maliszewski
zmarł 25 IX 2018 r.

5.Jan Kmita
zmarł 28 IX 2018 r.
6.Stanisław Thiel

zmarł 30 IX 2018 r.
7.Helena Przybyła
zmarła 22 X 2018 r.
8.Stanisław Dziczek
zmarł 25 X 2018 r.

9.Jadwiga Zielińska
zmarła 29 X 2018 r.
10.Edward Klimek
zmarł 30 X 2018 r.

11.Aniela Przybylska
zmarła 01 XI 2018 r.
12.Maria Starnawska
zmarła 02 XI 2018 r.

13.Bogumiła Łątkowska
zmarła 08 XI 2018 r.

14. Waltraud Bugajska
zmarła 10 XI 2018 r.

15.Leon Perzak
zmarł 16 XI 2018 r.

16.Leszek Kwiatkowski
zmarł 28 XI 2018 r.

17.Kazimierz Grzelak
zmarł 28 XI 2018 r.
18.Jerzy Piotrowski
zmarł 01 XII 2018 r.
19.Ryszard Trusz

zmarł 08 XII 2018 r.
20.Bogusław Nichczyński

zmarł 14 XII 2018 r.
21. Jerzy Szrodkowski

zmarł 22 XII 2018 r.
22. Marian Jankowski
zmarł 22 XII 2018 r.
23. Irena Nowacka

zmarła 26 XII 2018 r.
24. Marianna Górzyńska

zmarła 30 XII 2018 r.
25.Agnieszka Jackiewicz

zmarła 04 V 2019 r.
26.Barbara Szyszkowska

zmarła 11 V 2019 r.
26. Adam Taborek
zmarł 06 V 2019 r.

27. Agnieszka Jackiewicz
zmarła 04 V 2019 r.
28. Krystyna Trusz

zmarła 15 VI 2022 r.
29. Daniel Lewandowski

zmarł 26 VI 2022 r.
30. Kajetan Stawski
zmarł 28 VI 2022 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 07. 08.  2022 r. o godzinie 07:3031 lipca 2022 r.

XVIII niedziela zwykła
1.Jutro rozpoczyna się sierpień 
 miesiąc, w którym 
wspominamy ważne dla 
naszego narodu wydarzenia: 
78. rocznicę wybuchu 
powstania warszawskiego, 
narodowe przebudzenie na 
polskim Wybrzeżu na przełomie 
lat osiemdziesiątych, „Cud nad 
Wisłą” z 1920 roku. Niech to 
bogactwo sierpniowych rocznic 
i wielkich świąt utwierdzi naszą 
wiarę i ufność w moc i potęgę 
Boga.
2.W dniu wczorajszym 
wyruszyła z naszego miasta do 
Częstochowy XXX Elbląska 
Pielgrzymka Piesza grupy 
Pomezania Iława. Tradycyjnie, 
jak co roku, 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 
w naszej świątyni o godz. 20:30 
będzie odprawiany Apel 
Jasnogórski, podczas którego 
połączymy się duchowo 
z Jasną Górą.
3.W sierpniu włączmy się też 
w wielką modlitwę o trzeźwość 
naszego narodu. Może dla 
wyrwania z nałogu pijaństwa 
czy narkomanii kogoś bliskiego, 
znajomego warto ofiarować 
Panu Bogu czasową lub 
całkowitą abstynencję. Naszym 
orędownikiem w modlitwie 
o trzeźwość jest św. 
Maksymilian Maria Kolbe. 
W naszej świątyni jest 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
wyłożona Parafialna Księga 
Trzeźwości, w której można 
wpisywać swoje zobowiązanie 
zachowania abstynencji w sierpniu.
4.W tym tygodniu przypada 
pierwszy czwartek, pierwszy piątek 
i pierwsza sobota miesiąca. Naszą 
modlitwę w najbliższy czwartek 
podczas Mszy św. o godz. 18:00 
i nabożeństwa ofiarujemy za 
powołanych do służby Bożej oraz 
o nowe i święte powołania. Grupa 
Modlitwy do Najdroższej Krwi 
Chrystusa zaprasza również tego 
dnia o godz. 17:15 na 
nabożeństwo połączone 
z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu w intencjach 
wynagradzających za grzechy 
nasze i całego świata oraz 
w intencji świętych powołań 
kapłańskich i zakonnych, 
szczególnie z naszej parafii.
5.W pierwszy piątek  zapraszamy 
na Mszę św. wotywną o Bożym 
Sercu, nabożeństwo ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
oraz Adorację Najświętszego 
Sakramentu. Będzie też możliwość 
skorzystania z sakramentu pokuty 
i pojednania codziennie od 17:30 
do 18:00, a w piątek od 17:00 do 
18:00. 
6.W sobotę, 6 sierpnia, przypada 
święto Przemienienia Pańskiego. 
Wydarzenie to było umocnieniem 
wiary Apostołów przed męką Pana 
Jezusa. Jest ono również 
zaproszeniem do prowadzenia 
intensywnego życia 
wewnętrznego, poznawania Pana 
Boga na drodze sakramentów 
i modlitwy. Zapraszamy na Msze 
św. o godz. 7:00, 10:00 i 18:00.
7.Również w sobotę zapraszamy 
czcicieli Matki Bożej na Mszę św. 
o godz. 7:00 i nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi. Po 
Mszy św. odbędzie się spotkanie 
Róż Różańcowych i zmiana 
tajemnic różańcowych. 
8.Obchodzącym w tym tygodniu 
swoje osobiste uroczystości, 
zwłaszcza urodziny i imieniny, 
przekazujemy zapewnienie 
o naszej życzliwości. Swoje 
pozdrowienia kierujemy do 
korzystających z wakacyjnego 
odpoczynku. Pomódlmy się także 
o życie wieczne dla ostatnio 
zmarłych parafian.


