
07.08.22 NIEDZIELA
Mdr 18,69; Ps 33; 

Hbr 11,12.819; Łk 12,3248
„BŁOGOSŁAWIONY LUD, 

KTÓREGO PAN JEST 
BOGIEM”

08.08.22 PONIEDZIAŁEK
Ez 1,25.2428c; Ps 148; 

Mt 17,2227
„NIECH IMIĘ PANA 

WYCHWALAJĄ”

09.08.22 WTOREK
Oz 2,16b.17b.2122; Ps 45; 

Mt 25,113
„CZUWAJCIE WIĘC, BO NIE 
ZNACIE DNIA ANI GODZINY”

10.08.22 ŚRODA
2Kor 9,610; Ps 112; J 12,2426
„MIŁOSIERNEMU PAN BÓG 

BŁOGOSŁAWI”

11.07.22 CZWARTEK
Ez 12,112; Ps 78; 

Mt 18,2119,1
„PAN ULITOWAŁ SIĘ NAD 

OWYM SŁUGĄ”

 
12.08.22 PIĄTEK

Ez 16,115.6063 albo 
Ez 16,5963;Ps (Iz 12,26);

 Mt 19,312
„CO WIĘC BÓG ZŁĄCZYŁ, 

NIECH CZŁOWIEK NIE 
ROZDZIELA”

13.08.22 SOBOTA
Ez 18,110.13b.3032; 

Ps 51; Mt 19,1315
„ZATEM NAWRÓCCIE SIĘ, 

A ŻYĆ BĘDZIECIE”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Przed stu laty, 1 stycznia 1922 
roku, Edyta Stein przyjęła 
chrzest w Kościele katolickim. 
Przyjęła imiona Teresa Jadwiga 
na pamiątkę św. Teresy z Avili 
oraz swojej chrzestnej Jadwigi. 
Miała wówczas 31 lat. Tego 
dnia przyjęła również Pierwszą 
Komunię św. Od tej pory 
nastąpiła przemiana duchowa.  
A 9 sierpnia przypada 
osiemdziesiąta rocznica 
śmierci. Została zagazowana. 
Poniosła śmierć męczeńską. 
Dlatego z tej racji pochylmy się 
po raz kolejny nad tą postacią. 
Już nieraz pisałam o niej.  
W wielu miastach obchodzony 
jest  Rok Edyty Stein między 
innymi w Dusznikach – Zdroju 
i we Wrocławiu. W Dusznikach 
został wzniesiony pomnik 
w setną rocznicę wizyty Edyty 
Stein w tym mieście. Jest 
usytuowany, obok domu sióstr 
elżbietanek. Powstał też obraz 
ukazujący Edytę na tle gór. 
A w sierpniu skwer przy wejściu 
do parku otrzyma jej imię. 
Z tego, co mi wiadomo 
powstaje czy już powstał film 
dokumentalny o niej.  Postać jej 
jest mi bliska. Gdy teraz często 
myślę o niej to nasuwa mi się 
skojarzenie wielka tajemnica. 
Trudno czasami pojąć, jak ona 
to wszystko przyjmowała
Postawa jej rzuca jak mamy 
odnosić się do cierpienia, daje 
światło na wątpliwości, jakie 
rodzą się w człowieku. Ciekawa 
postać a zarazem trudna do 
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zrozumienia. 
Papież Jan Paweł II podczas 
wizyty w 1987 roku w Kolonii 
ogłosił Edytę Stein 
błogosławioną, a kanonizował ją 
11 października 1998 roku 
w Rzymie. W rok później, obok 
św. Brygidy Szwedzkiej i św. 
Katarzyny ze Sieny, została jedną 
ze współpatronek Europy. 
Ogłaszając to papież powiedział, 
że św. Teresa Benedykta od 
Krzyża jest “symbolem dramatów 
Europy bieżącego stulecia”. „Była 
wielką córką narodu żydowskiego 
i wierzącą chrześcijanką pośród 
milionów niewinnie zamęczonych 
ludzi” – mówił podczas jej 
beatyfikacji Jan Paweł II. Papież 
podkreślił, że „jako Benedykta od 
Krzyża pragnęła wraz 
z Chrystusem nieść krzyż za 
zbawienie swego narodu, swego 
Kościoła, całego świata”.
Edyta Stein zostawiła po sobie 
wiele pism filozoficznych 
i duchowych. Najważniejsze 
z nich to „O zagadnieniu 
wczucia”, “Byt skończony a byt 
wieczny” oraz niedokończone 
dzieło „Wiedza krzyża”, o którym 
już kiedyś pisałam. No właśnie 
„symbol dramatów Europy” czyż 
nie wpisuje się w obecną 
rzeczywistość.  Edyta Stein 
urodziła się w Jom Kippur, 
w żydowskie Święto Pojednania. 
W tym dniu Żydzi odprawiają 
nabożeństwa w synagogach, 
w których to publicznie wyznaje 
się grzechy i wysławia się Boże 
miłosierdzie. Ludzi, których się 
skrzywdziło, tego dnia prosi się 
o przebaczenie.  
Dla nas, chrześcijan znakiem 
prawdziwego pojednania jest 
Krzyż Chrystusa. Mówiła – „Gdy 
człowiek zrozumie, że Chrystus 
w ostatecznym poniżeniu 
i unicestwieniu dokonał 
największego dzieła pojednania 
i zjednoczenia ludzkości 
z Bogiem, zrozumie też, że także 
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jego do zjednoczenia z Chrystusem 
poprowadzi śmierć 
krzyżowa”. Jesienią 1933 roku, 
w wieku 42 lat, wstąpiła do Karmelu 
w Kolonii. Powiedziała wówczas, że 
„zbawić może nas nie ludzka 
działalność, ale cierpienie 
Chrystusa. Uczestniczenie w tym 
jest moim pragnieniem”. 15 kwietnia 
1934 otrzymała habit zakonny 
i przybrała imię Teresa Benedykta od 
Krzyża. W 1938 roku złożyła śluby 
wieczyste.  10 listopada 1938 roku, 
podczas tzw. „nocy kryształowej” 
Niemcy palili synagogi, domy 
i sklepy żydowskie, Edyta, jako 
katoliczka i zakonnica była 
świadoma swego żydowskiego 
pochodzenia, o którym także było 
powszechnie wiadomo.  Obawiała 
się, że może to sprawić kłopoty 
również dla Karmelu w Kolonii. 
Zamierzała przenieść się do 
Karmelu w Betlejem, jednak jej 
wyjazd okazał się niemożliwy. W noc 
sylwestrową 1938 roku wyjechała do 
Karmelu w Echt w Holandii, gdzie 
spędziła ponad trzy kolejne lata. 
Jednak i tam nie czuła się 
bezpieczna, gdyż Niemcy zajęli ten 
kraj i rozpoczęli prześladowania 
Żydów. Mimo protestów biskupów, 2 
sierpnia 1942 roku hitlerowcy 
aresztowali wszystkie zakonnice 
i zakonników pochodzenia 
żydowskiego, również Edytę Stein 
i jej siostrę Różę, która kilka lat 
wcześniej również przeszła na 
katolicyzm i żyła w Karmelu w Echt. 
Po krótkim pobycie w obozie 
przejściowym, transport został 
wysłany do niemieckiego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz
Birkenau. Wkrótce potem, 9 sierpnia 
1942 roku, Edyta Stein i jej siostra 
Róża zostały zamordowane 
w komorze gazowej.
Św. Jan Paweł II w rozważaniu 
przed modlitwą "Anioł Pański" 
kończącą uroczystość kanonizacji 
Edyty Stein 11 października 1998 tak 
powiedział: „Kończymy tę uroczystą 
liturgię modlitwą «Anioł Pański». 
Spójrzmy na Maryję oczyma nowej 
świętej, która kontemplując 
tajemnicę ofiarowania w świątyni 
pisała: «Gdy Maryja Panna 
przyniosła Dzieciątko do świątyni, 
przepowiedziano Jej, że miecz 
przeniknie jej duszę. (...). Była to 
zapowiedź męki, walki między 
światłem a ciemnością, która 
rozpoczyna się już przy żłóbku!» Św. 

Teresa Benedykta od Krzyża 
zrozumiała, że istnieje ścisła więź 
między żłóbkiem a krzyżem. Dzięki 
tej wewnętrznej świadomości 
mogła doświadczyć głębokiej 
jedności z Maryją. Pisała o Niej: 
«Trwać na modlitwie przed Bogiem, 
miłować Go całym sercem, błagać 
Go o łaskę dla grzesznego ludu 
i składać siebie w ofierze 
zadośćuczynienia, w postawie 
służebnicy Pańskiej wypatrywać 
uważnie Bożych znaków: takie było 
życie Maryi». Edyta Stein, również 
córka narodu żydowskiego, mówi 
tu o Maryi, ale kreśli zarazem — 
jakby nieświadomie — program 
swojej drogi życiowej”.

Piotr Kamiński

DMG

WYCHOWAWCZYNI POWOŁAŃ 
KAPŁAŃSKICH

Prócz modlitwy o nowe święte 
powołanie kapłańskie, zakonne, 
misyjne, w tym numerze zwrócę 
uwagę na konieczność ofiarowania 
Eucharystii, modlitw, wyrzeczeń, 
postu w intencji kapłanów. 
Dlaczego jest to tak ważna sprawa, 
w której każdy z nas w jakimś 
stopniu powinien się włączyć? 
Postaram to przedstawić w dalszej 
części artykułu. Jak dobrze wiemy 
Sakrament Kapłaństwa został 
ustanowiony w Wielki Czwartek. 
Podczas Eucharystii prócz słowa 
Bożego karmimy się też ciałem i 
krwią naszego Pana Jezusa. W 
trakcie konsekracji (przeistoczenia) 
Chrystus oddaje się nam w sposób 
bezkrwawy, dzięki czemu możemy 
stać się uświęceni na jego wzór. 
Bez Kapłana jego posługi byłoby to 
nie możliwe, tak samo udzielanie 
innych sakramentów nam wierny 
jest nierealne gdyby nie jego 
służba. Przez te kilkanaście lat 
służby przy ołtarzu widziałem i 
dalej widzę ogromny trud pracy 
wielu wikariuszy, diakonów, w 
naszej parafii.. Patrząc z 
perspektywy czasu to naszła mnie 
taka refleksja, czy ja chociaż raz w 
swojej modlitwie i Eucharystii 
podziękowałem Bogu, Maryi za ich 
wysiłek, czy starania? Co by było 
gdyby u nas w mieście był tylko 
jeden kapłan? Mamy tą ogromną 
łaskę i boże błogosławieństwo, że 
codziennie możemy pójść do 
sakramentu pokuty, czy przyjąć 
ciało Pana Jezusa. W innych 
częściach świata jak Afryce, Azji, 
czy na peryferiach Syberii jest 

często jeden duchowny na kilka 
albo kilkaset kilometrów!! 
Wysłuchując wspomnień 
pewnego misjonarza, który przez 
prawie 40 lat posługiwał w 
Kamerunie popadłem w niemałe 
zakłopotanie. Wierni z 
poszczególnych wiosek 
specjalnie ubierali się w swoje 
najlepsze ubrania, cała wioska 
była przygotowana pod wizytę 
Kapłana. Jego przyjazd równał 
się lub przewyższał rangą 
największe święta w tamtejszych 
kulturach. Kapłan w tamtych 
rejonach często jako jedyny w 
tych zakątkach naszej planety 
miał samochód. Dzięki czemu 
mógł zawozić rodzące kobiety do 
szpitali. Nawet któregoś razu 
jadąc do szpitala, po wyboistych 
ścieżkach tenże kapłan był 
świadkiem narodzin dziecięcia w 
aucie! Co ciekawe prócz 
świętego imienia ze chrztu 
dziewczynka otrzymała drugie 
imię, które dialekcie afrykańskim, 
tłumacząc je na wolno 
oznaczała: „Ta, która urodziła się 
w drodze” .To zakłopotanie 
pojawiło się u mnie nie bez 
powodu. Skonfrontowałem sam 
siebie ze swoimi myślami o 
kapłanach. Czy potrafię tylko 
bezwiednie w myślach 
krytykować ich za zdarzający się 
pośpiech czy niedokładność. 
Czy nie pomyślę, że to wynika z 
wielu obowiązków, które mają 
przed sobą, jak szkoła, opieka 
na wspólnotami? Czy po prostu 
ze zmęczenia i osamotnienia. 
Kapłan zostawiający swoich 
bliskich i idący na parafię kilkaset 
kilometrów dalej też potrzebuje 
rozmowy, gestu, uśmiechu, lub 
zwyczajnego zapytania się: Jak 
się ksiądz dzisiaj czuje? Po 
Eucharystii jest zwyczajnym 
człowiekiem posiadającym 
uczucia, troski, zmartwienia. Nie 
oznacza to, że nie mamy 
zwracać uwagi na pewne rzeczy, 
które nam się nie podobają, ale 
róbmy to konstruktywnie i 
roztropnie. Podsuwajmy jakieś 
propozycje sugestie, literaturę, 
rekolekcje które będą 
powodowały wzrost duchowy 
naszych kapłanów, aby jeszcze 
pięknie mogli przeżywać 
Eucharystię, a my dzięki nim. Na 
sam koniec pamiętajmy, że to 
sam Pan Jezus będzie sądził 
nas wszystkich osobno, nie 
stawajmy się sędzią w 
sprawach, które do nas nie 
należą. CDN... 



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

błogosławieństwo dla członkiń IV 

Róży Żywego Różańca i ich 

rodzin.

7:00 + Za zmarłą Irenę Klukowską 

w 30. dzień po śmierci).

18:00 + Za zmarłego Bogusława 

Kołatkę (greg.).

18:00 + Za zmarłych rodziców: 

Helenę i Wacława Aranowskich 

oraz za męża Zbigniewa 

Włodarczyka.

14 sierpnia  XX niedziela 

zwykła

7:00 + Za zmarłego Bogusława 

Kołatkę (greg.).

7:30 + W intencji zmarłych 

ofiarodawców i dobroczyńców 

parafii i budowy kościoła.

9:00  W intencji Parafian.

10:30 + Za zmarłego męża, ojca 

i dziadka Józefa Dąbrowskiego 

i za rodziców z obu stron.

12:00  Podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej dla Sylwestra 

i Jadwigi Ostaszewskich w 50. 

rocznicę ślubu.

13:15 + Za zmarłego Henryka 

Kruczyńskiego w 11. rocznicę 

śmierci i za jego rodziców.

15:00 + Za zmarłych rodziców: 

Jadwigę i Teodora Rudzińskich, za 

Zygmunta Żerańskiego, ciocię 

Irenę Czerniak, za siostrę Reginę 

Lewandowską i za Mieczysława 

Lewandowskiego.

18:00 + Za zmarłego męża 

Benedykta Romanowskiego w 1. 

rocznicę śmierci.

INTENCJE MSZALNE
8 sierpnia  poniedziałek

7:00 + Za zmarłą Teresę Czarnotę 

w 30. dzień po pogrzebie.

18:00 + Za zmarłego brata Henryka 

Lempke, za szwagra Mieczysława 

Karpińskiego w 25. rocznicę 

śmierci oraz za zmarłych z rodziny 

Karpińskich i Lempke.

18:00 + Za zmarłego Bogusława 

Kołatkę (greg.).

9 sierpnia  wtorek

7:00 + Za zmarłego Bogusława 

Kołatkę (greg.).

7:00 + Za zmarłą Aleksandrę 

Bartkowską w 30. dzień po 

pogrzebie.

18:00 + Za zmarłego Ireneusza 

Bojanowskiego w 50. rocznicę 

śmierci.

18:00 + Za zmarłego Zygmunta 

Krugera, za Damiana Napieracza 

w 2. rocznicę śmierci, za rodziców: 

Janinę i Stefana, za rodzeństwo: 

Irenę i Jana z rodziny Zmarzłych 

oraz siostrzeńca Artura 

Kaczyńskiego.

10 sierpnia  środa

7:00 + Za zmarłego Bogusława 

Kołatkę (greg.).

7:00 + O radość nieba dla zmarłej 

Ireny Grabowskiej (Mszę św. 

zamówili przyjaciele i znajomi).

18:00 + Za zmarłych rodziców: 

Wawrzyńca i Mariannę Rzepka, za 

Kazimierza Moczadło, za brata 

Wacława, bratową Teresę 

i Bogusława Rzepkę.

18:00 + Za zmarłego ojca i dziadka 

Zygmunta Makowieckiego w 11. 

rocznicę śmierci oraz za rodziców 

z obu stron.

11 sierpnia  czwartek

7:00 + Za zmarłego Bogusława 

Kołatkę (greg.).

18:00  Podziękowanie za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej dla Reginy 

Grążawskiej w 82. rocznicę 

urodzin.

18:00 + Za zmarłą Halinę Wasiak 

i za zmarłych z rodzin z obu stron.

12 sierpnia  piątek

7:00 + Za zmarłego Rafała 

Cichorka.

18:00 + Za zmarłego Bogusława 

Kołatkę (greg.).

18:00 + Za zmarłą Łucję i Jerzego 

Latowskich oraz rodziców 

i rodzeństwo z obu stron.

13 sierpnia  sobota

7:00  O zdrowie i Boże 



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

1. Sylwester Gołkowski
zmarł 29 XII 1990r.

2. Józefa Sadowska
zmarła 03 I 1991 r.
3. Karolina Kuchta
zmarła 02 I 1991 r.

4. Marianna Fronckiewicz
zmarła 10 I 1991 r.
5. Jan Sendecki
zmarł 20 I 1991 r.
6. Cecylia Nojman
zmarła 21 I 1991 r.
7. Pelagia Kijora

zmarła 30 I 1991 r.
8. Artur Skomra
zmarł 5 II 1991 r

9. Wiktor Paszkiewicz
zmarł 10 I 1992 r.

10. Stefania Sobolewska
zmarła 15 I 1992 r.

11. Melania Łabędziewska
zmarła 16 I 1992 r.

12. Wiktor Wronkowski
zmarł 27 I 1992 r.

13. Franciszek Bogdański
zmarł 28 I 1993 r.

14. Jan Łazarewicz
zmarł 31 I 1993 r.
15. Antoni Droma
zmarł 16 I 1994 r.

16. Zbigniew Krajnik
zmarł 17 I 1994 r.

17. Teodozja Cichoń
zmarła 2 I 1995 r.

18. Teresa Kemska
zmarła 12 I 1995 r.

19. Barbara Boniecka
zmarła 2 I 1996 r.

20. Krystyna Mordwa
zmarła 4 I 1996 r.
21. Jan Kotłowski
zmarł 1 I 1997 r.

22. Stanisława Lewandowska
zmarła 8 I 1997 r.

23. Zofia Kasprowicz
zmarła 14 I 1998 r.

24. Elżbieta Sobocińska
zmarła 18 I 1998 
25. Zofia Sergiel
zmarł 25 I 1998 r.
26. Zbigniew Lis

zmarł 13 V 2019 r.
27. Andrzej Łabuda
zmarł 13 V 2019 r.

28. Marianna Wilkowska
zmarła 17 V 2019 r.

29. Janina Falkowska
zmarła 11 VI 2019 r.

30. Wojciech Dekarski
zmarł 20 VI 2019 r.

31. Mateusz Kochański
zmarł 27 VI 2022 r.

                  32.Zofia Bulińska                            
zmarła 1 VII 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 14. 08.  2022 r. o godzinie 07:307 sierpnia 2022 r.

XIX niedziela zwykła
1.Jezus wciąż wzywa nas do 
czujności i modlitwy, 
nieustannie zapewniając nas 
o nagrodzie dla tych, którzy są 
Mu wierni. Prośmy Go, aby 
umacniał naszą wiarę 
i zaufanie. W sierpniu możemy 
ćwiczyć naszą wytrwałość 
przez ascezę 
i wstrzemięźliwość od alkoholu. 
Zachęcamy do podejmowania 
zobowiązania abstynenckiego. 
W świątyni wyłożona jest nasza 
Parafialna Księga Trzeźwości.

2.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 
łączymy się duchowo z Jasną 
Górą.

3.W sobotę  13 sierpnia   
w godzinach popołudniowych 
i wieczornych będziemy 
w sposób szczególny modlić 
się do Boga za pośrednictwem 
Matki Bożej, która w figurze 
fatimskiej jest obecna pośród 
nas. Porządek nabożeństw  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
będzie następujący: 
          

17:15 – Różaniec Fatimski,
          18:00 – uroczysta Msza św. 

Fatimska  z kazaniem,
          19:00 – wystawienie 

Najświętszego Sakramentu – 
Adoracja,

          20:30 – Apel Jasnogórski.

4. „Od Pana Boga nie ma wakacji” 
– niech ta maksyma towarzyszy 
wyruszającym na zasłużony 
wakacyjny wypoczynek i z niego 
korzystającym, których serdecznie 
pozdrawiamy. Solenizantom 
i jubilatom składamy najlepsze 
życzenia. Zmarłych polecajmy 
Bożemu miłosierdziu.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ 
NAM:
8 VIII – św. Dominik, wybitny 
kaznodzieja, który owocnie 
zwalczał szerzące się w ówczesnej 
Europie herezje; założył Zakon 
Kaznodziejski,
9 VIII – św. Teresa Benedykta od 
Krzyża (Edyta Stein), patronka 
Europy; dzięki filozoficznym 
poszukiwaniom odnalazła wiarę 
w Boga, a jej poszukiwania 
zaowocowały także przepięknym 
traktatem teologicznym pt. Wiedza 
krzyża,
10 VIII – św. Wawrzyniec, diakon 
i męczennik, którego życie, 
świętość i męczeństwo były 
opiewane przez wielu Ojców 
Kościoła.


