
14.08.22 NIEDZIELA
Jr 38,46.810; Ps 40; 

Hbr 12,14; Łk 12,4953
„MOJE OWCE SŁUCHAJĄ 

MEGO GŁOSU”

15.08.22 PONIEDZIAŁEK
1Krn 15,34.1516; 16,12; 
Ps 132; 1Kor 15,54b57; 

Łk 11,2728
„STOI KRÓLOWA PO 
TWOJEJ PRAWICY”

16.08.22 WTOREK
Ez 28,110; 

Ps (Pwt 32,2630.3536); 
Mt 19,2330

„BOGATEMU TRUDNO 
BĘDZIE WEJŚĆ DO 

KRÓLESTWA 
NIEBIESKIEGO”

17.08.22 ŚRODA
Ez 34,111; Ps 23; Mt 20,116
„ROZPROSZYŁY SIĘ OWCE 

MOJE BO NIE MIAŁY 
PASTERZA”

18.08.22 CZWARTEK
Ez 36,2328; Ps 51; Mt 22,114

„BO WIELU JEST 
POWOŁANYCH, LECZ MAŁO 

WYBRANYCH”

19.08.22 PIĄTEK
Ez 37,114; Ps 107; 

Mt 22,3440
„UDZIELĘ WAM MEGO 

DUCHA, BYŚCIE OŻYLI”
 

20.08.22 SOBOTA
Ez 43,17a; Ps 85; Mt 23,112

„CZYŃCIE WIĘC I 
ZACHOWUJCIE WSZYSTKO, 

CO WAM POLECĄ, LECZ 
UCZYNKÓW ICH NIE 

NAŚLADUJCIE”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Przeglądając stare śpiewniki 
natrafiłam na następujące 
słowa: „Huczą lasy, szumią 
zdroje,
Jakby wielbiąc Imię Twoje, 
Bo to Imię ukochane
Goi każdą serca ranę, 
Bo to Imię w całym świecie
Wielbi starzec, kocha dziecię. 
O Maryjo! Przyjm w ofierze,
Co Ci dzieci znoszą szczerze;
Serca swoje, myśli swoje 
I łez żalu czyste zdroje;
Wszystkie smutki i tęsknoty,
Nie z przymusu, lecz z ochoty”. 
Czyż te słowa nie 
odzwierciedlają miesiąca, który 
obecnie przeżywamy. Ze 
wszystkich zakątków Polski 
podążają pątnicy, aby pokłonić 
się Pani Jasnogórskiej. Tak się 
utarło w naszej tradycji polskiej, 
że właśnie na święto 
Wniebowzięcia NMP jest 
najwięcej pielgrzymek. Każdy z 
nas zapewne na swój sposób 
towarzyszył duchowo naszym 
iławskim pielgrzymom, czy to w 
Apelach Jasnogórskich 
odbywających się w naszej 
świątyni czy też w zaciszu 
domowym, bo i tak niektórzy w 
tym roku przeżywali 
jubileuszową Elbląską Pieszą 
Pielgrzymkę na Jasną Górę. 
Dla niektórych osób była to 
wielka pokuta. Na Apelach 
można było wysłuchać relacji z 
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trasy w formie nadsyłanych SMS
ów. Kto ma, facebooka mógł też 
posłuchać konferencji głoszonych 
na pielgrzymim szlaku w świetle 
hasła: „Chcemy ujrzeć Jezusa”; 
śledzić też, co się dzieje na 
trasie; wysłuchać wywiadów w 
grupach. Jak przeżyliśmy te 
trzynaście dni z naszą grupą 
każdy musi odpowiedzieć sobie 
sam. Mam nadzieję, że na 
łamach „Albertówki” ukaże się 
garść informacji z tegorocznej 
pieszej pielgrzymki. Jeden z 
redaktorów jest w trasie. Ktoś 
może powiedzieć, że w tym roku 
dużo piszemy na temat 
pielgrzymki. Po pierwsze 
jubileusz, a po drugie tak się 
złożyło, że obecnie piszący są 
związani z pielgrzymką. I to jest 
silniejsze od nas. Nie ważne czy 
ktoś chodzi czy już nie. Ale jak 
ktoś poszedł raz, to robi 
wszystko, aby pójść kolejny. 
Niektórzy o tym wiedzą. Dlatego 
proszę o zrozumienie. Słuchając 
wywiadów przeprowadzanych w 
grupach zawsze padało 
sakramentalne pytanie: który raz 
ksiądz, brat, siostra idzie. Padały 
różne odpowiedzi. Każdy 
pielgrzym wyrusza z bagażem 
intencji. Niesie nie tylko swoje, 
ale i innych, często napotkanych 
ludzi. Niektórzy idą po raz kolejny, 
inni idą po raz pierwszy, 
namówieni przez znajomych, 
kolegę, koleżankę. Ale jest 
pewne: pielgrzymka pozytywnie 
uzależnia! 
O tym przekonali się niejedni. Tak 
jak każdy dzień jest inny, tak też 
każda pielgrzymka jest inna. Coś 
nowego wnosi. Nasze duchowe 
pielgrzymowanie też było inne.
Przypadająca 15 sierpnia 
uroczystość Wniebowzięcia NMP 
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jest najstarszym świętem maryjnym. 
Na Wschodzie było ono obchodzone 
już od VI wieku, w Polsce od IX 
wieku. Dzień ten upamiętnia wzięcie 
ciała i duszy Maryi do nieba po Jej 
śmierci. Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Mary Panny nosi różne 
nazwy, na przykład w Kościołach 
Wschodnich znana jest, jako 
Zaśnięcie czy Odpocznienie. Nie 
znamy daty zaśnięcia Matki Bożej. 
Informacje, które posiadamy, można 
znaleźć tylko w tradycjach 
pozabiblijnych. Niektóre z nich 
datowane są na IV wiek. Trudno 
powiedzieć, gdzie Maryja spędziła 
ostatnie lata życia. Tradycyjnie 
przyjmuje się, że Matka Boża 
mieszkała z Janem w Jerozolimie i 
tam zasnęła w Bogu. Dlatego też Jej 
pusty grób pokazywany jest 
pielgrzymom obok Ogrodu Oliwnego 
w dolinie Cedronu. Ale są i tacy, 
którzy mówią, że towarzyszyła św. 
Janowi Apostołowi i zamieszkała u 
niego w Efezie(dziś Turcja). Tam 
również wskazuje się miejsce Jej 
zaśnięcia. Kult Wniebowziętej był 
zawsze bardzo żywy w Kościele. W 
wielu krajach europejskich czci się 
Maryję, jako patronkę ziemi oraz 
roślinności, dlatego 15 sierpnia 
nazywany jest w Polsce Świętem 
Matki Boskiej Zielnej. Tego dnia 
błogosławimy wiązanki kwiatów, ziół 
i zbóż. Poświęcone dawniej 
rozkładano na polach by zapewnić 
sobie pomyślne zbiory w następnym 
roku. Suszone bukieciki ziół 
przechowywano w domach i parzono 
je, gdy ktoś zachorował. Zwyczaj ten 
ma swoje korzenie w legendzie, 
według której Apostołowie mieli 
znaleźć kwiaty zamiast ciała Maryi. 
Ma to też swoje odzwierciedlenie w 
pieśniach religijnych. 

Tego dnia też przypada święto 
Wojska Polskiego. Obchodzone jest 
na pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 
1920 roku, zwanej też „Cudem nad 
Wisłą”. Wtedy to wojska polskie 
pokonały bolszewików, zatrzymując 
ich pochód na zachód. Zwycięstwo 
to pozwoliło zachować Polsce 
uzyskaną w 1918 roku 
niepodległość. Ewangeliści nie piszą 

na temat odejścia Matki Bożej. 
Wiedzę na ten temat czerpiemy z 
apokryfów, tradycji ustnej, od 
Ojców Kościoła oraz objawień 
mistyków. Jedno jest pewne, że po 
śmierci Jezusa Maryję zabrał św. 
Jan Ewangelista. Szczególne 
uroczystości w naszym kraju 
odbywają się na Jasnej Górze, 
dokąd co roku na tę okoliczność 
zmierzają setki tysięcy 
pielgrzymów. 
„W Częstochowie jest tron Matki 
cześć Maryi, cześć. Gdzie się 
garną polskie dziatki, cześć Maryi, 
cześć”. 

Piotr Kamiński

DMG

WYCHOWAWCZYNI POWOŁAŃ 
KAPŁAŃSKICH CZ.2

Kontynuujemy temat z 
poprzedniego wydania Albertówki. 
Tym razem podkreślę jak bardzo 
potrzebna i konieczna jest 
modlitwa za kapłanów, 
ofiarowywanie Eucharystii w ich 
intencji, czy innego rodzaju 
wsparcie duchowe. Pisząc 
pierwszą część tego artykułu 
jeszcze przed pielgrzymką,  nie 
spodziewałem się, że ten temat aż 
tak będzie mocno  przewijał się w 
naszej grupie pielgrzymkowej. Parę 
Pań z naszej grupy zarówno z 
Iławy jak i z Morąga. Chodziło 
dłuższy czas z taką pewną 
niebieską karteczką, na której był 
namalowany kwiatek, podchodząc 
do różnych osób z naszej grup. 
Coś im tłumaczyły, albo po prostu 
pytały się. Udało mi się 
przypadkowo usłyszeć o co w tym 
chodziło. Ten kwiat ze zdjęcia to po 
prostu Margaretka. Jest on 
symbolem modlitwy za kapłanów. 
Tym samym wyjaśniło się o co w 
tym wszystkim chodziło. Ten kwiat 
ze zdjęcia to po prostu Margaretka. 
Jest on symbolem modlitwy za 
kapłanów. Tym samym wyjaśniło 
się o co w tym wszystkim chodziło. 
Nasze współpielgrzymkowe Siostry 
zachęcały do dołączenia pozostałe 
osoby z naszej grupy do tej pięknej 
inicjatywy. Najprościej opisując ten 
ruch to powstał on w  1981 r. w 
Kanadzie. 7 płatków przedstawia 
tyleż osób, które zadeklarowały się 
do modlitwy za konkretnego 
kapłana, każda w danym dniu 
tygodnia. Okazało się, że chętnych 
w naszej grupie na tą inicjatywę nie 
brakowało. Z tego co się orientuję 
to każdy z kapłanów 
pielgrzymujący z naszą grupą 
otrzymał choć jedną margaretkę: 
Ks. Piotr Molenda, opiekun grupy 

Pogezania MorągPasłęk, ks. 
Karol Waga, nasz były wikariusz, 
prefekt Elbląskiego Seminarium 
Duchownego w Elblągu, oraz 
nasz przewodnik, ks. Kajetan 
Jan Jakubowski. Ten ostatni 
podkreślał w dniu swoich imienin 
jak bardzo ważna jest modlitwa 
za kapłana, jest on wdzięczny 
każdej osobie, która się za niego 
modli. Takim dowodem 
wdzięczności z jego strony było 
ofiarowanie Eucharystii 
sprawowanej na Jasnej Górze w 
intencji wszystkich osób, które 
modlitewnie, bądź w jakikolwiek 
inny sposób wspierają jego 
kapłaństwo. Nasz Rezydent 
podkreślał, że oprócz pięknych 
chwil związanych z jego drogą 
życiową, pojawił się moment, 
gdzie bardzo mocno zastanawiał 
się czy dalej warto być 
kapłanem. Miało to miejsce w 
momencie pojawienia się dwóch 
filmów opisujących gorszące 
zachowanie duchowieństwa: 
Kler, oraz Tylko nie mów nikomu. 
Te dwie ekranizacje, które 
pokazały słabość kapłana jako 
człowieka tak mocno 
spowodowały nagonkę na 
duchowieństwo. Pokazały tylko 
złe cechy i zachowania, nie  zaś 
te dobre. Wielu kapłanów nie 
radziło sobie z tą presją. Ks. 
Kajetan na modlitwie rozeznał, 
że to był bezpardonowy atak 
złego na kapłanów, wielu 
przyzwoitych oberwało 
rykoszetem, ale on nie zamierza 
rezygnować z tej pięknej służby 
na rzecz drugiego. Po czasie 
rozważając te słowa nie miałem 
wątpliwości, że pomogła tutaj 
modlitwa, wstawiennictwo 
drugiego człowieka. Rangę 
modlitwy za kapłanów podkresla 
mocno Ks. Dominik Chmielewski 
w jednej ostatnich swoich 
konferencji:  "Potrzebujemy 
waszej modlitwy, potrzebujemy 
waszej pokuty, bo nam często, 
ani modlić się nie chce, ani 
pokutować. Jezus mówi do wielu 
mistyków i świętych: osąd 
kapłana macie zostawić tylko Mi. 
Tylko Ja mogę sądzić kapłana. 
Wy nas kochajcie. Módlcie się za 
nas. Pokutujcie za nas. 
Sprowadzajcie na nas moc 
Ducha Świętego, abyśmy się 
obudzili. Abyśmy naprawdę 
całym sercem wszystko uznali 
za śmieci, byle tylko móc poznać 
miłość Jezusa Chrystusa. Jest 
tyle zła na świecie, bo nie ma 
świętych kapłanów. Proszę was 
o to. Nie jestem święty, jestem 
grzeszny, bardzo grzeszny, 
bardzo nędzny i bardzo słaby i 
bardzo potrzebuję waszej 
modlitwy".Kochani módlmy się 
za świętych kapłanów, 
szczególnie w naszych 
parafiach. Chwała Panu!   



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

Rucińskiego z okazji urodzin.
7:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
18:00 + Za zmarłego męża Jacka 
Kraińskiego w 5. rocznicę śmierci 
oraz za jego siostrę Beatę 
Kraińską.
18:00 + O radość życia wiecznego 
dla zmarłych rodziców: Elżbiety i 
Stanisława Paczkowskich w 22. 
rocznicę śmierci Stanisława i 7. 
rocznicę śmierci Elżbiety.

21 sierpnia  XXI niedziela 
zwykła

6:30 + Za zmarłych rodziców: 
Halinę i Damazego Hejka, za 
Agnieszkę i Bernarda Mellerów 
oraz za zmarłych z rodziny.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej i dary Ducha 
Świętego dla córki Mai w 13. 
rocznicę urodzin.
10:30 + Za zmarłą Stefanię 
Lubowiecką w 7. rocznicę 
śmierci, za Henryka 
Lubiejewskiego i za brata 
Dariusza.
12:00 + Za zmarłych rodziców: 
Apolonię Gorczycę w 12. rocznicę 
śmierci i za Stanisława Gorczycę 
oraz za zmarłych z rodziny.
13:15  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
dla Jolanty i Krzysztofa 
Byglewskich w 30. rocznicę 
ślubu.
15:00 + Za zmarłych rodziców: 
Irenę i Antoniego Brzuska oraz za 
siostrę Ewę Mejer.
18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).

INTENCJE MSZALNE
15 sierpnia  Uroczystość 
Wniebowzięcia N.M.P. 

(poniedziałek)

6:30 + Za zmarłych rodziców: 
Helenę i Stefana Zająców w 30. 
rocznicę śmierci mamy.
7:30 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
9:00 + Za zmarłego Mirosława 
Litwińskiego w 1. rocznicę śmierci.
10:30 + O łaskę nieba dla męża, 
ojca i dziadka Zbigniewa 
Kopczyńskiego w 5. rocznicę 
śmierci.
12:00 + Za zmarłego męża, ojca i 
dziadka Henryka Górskiego w 9. 
rocznicę śmierci.
13:15 + Za zmarłą Agnieszkę 
Rycicką (Mszę św. zamówiła 
Odnowa w Duchu Świętym).
15:00 + Za zmarłego Mirosława 
Litwińskiego w 1. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego męża 
Kazimierza Balińskiego w 3. 
rocznicę śmierci, za wnuka Macieja 
oraz za rodziców: za Jana i 
Mieczysławę Zielińskich.

16 sierpnia  wtorek

7:00 + Za zmarłego Edmunda 
Lewalskiego w 4. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
18:00 + O łaskę życia wiecznego 
dla zmarłych rodziców: dla Marcina 
i Marianny Skomra, dla Walerii i 
Zygmunta Staniszewskich oraz dla 
wnuczki Beaty.
18:00 + Za zmarłą Irene i Brunona 
Ciągardlak, za Leokadię i Alojzego 
Kasprzyckich oraz za Andrzeja 
Kasprzyckiego.

17 sierpnia  środa
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Cichorka.
18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zofię Bulińską.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Jerzego i Janinę Lewandowskich 
oraz za dziadków i babcie z obu 
stron.

18 sierpnia  czwartek
7:00 + Za zmarłego Mariana 
Cieszewskiego i za rodziców z obu 
stron.
18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
18:00 + Za zmarłą Mariannę i 
Franciszka Wasiewskich oraz za 
Lucjana, Marka, Dariusza, 
Władysławę i Piotra Budzińskich.

19 sierpnia  piątek
7:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
18:00 + Za zmarłą Jadwigę 
Jankowską.
18:00 + Za zmarłego Bolesława 
Graduszewskiego w dniu urodzin i 
imienin oraz za Teresę 
Graduszewską.

20 sierpnia  sobota

7:00 + Za zmarłego Jerzego 



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

 1. Anna Kalkowska
zmarła 15 II 1991 r.
2. Alfons Laskowski
zmarł 22 II 1991 r.

3. Bolesław Tesmer
zmarł 26 III 1991 r.

4. Henryk Ługiewicz
zmarł 26 III 1991 r.
5. Irena Zagórska
zmarła 29 I 1992 r.

6. Olga Baran
zmarła 27 I 1992 r

7. Mieczysław Cegielski
zmarł 2 III 1992 r.
8. Jan Jackowski
zmarł 23 II 1992 r.

9. Czesława Paszkiewicz
zmarł 7 II 1993 r.

10. Marta Bartkowska
zmarł 8 III 1993 r.

11. Ludwik Kamiński
zmarł 18 I 1994 r.
12. Zofia Gerke

zmarła 26 I 1994 r.
13. Zofia Dobrzycka
zmarła 16 I 1995 r.

14. Marianna Zaborowska
zmarła 17 I 1995 r.

15. Helena Wasielewska
zmarła 3 I 1996 r.

16. Stefania Tkaczyk
zmarła 15 I 1996 r.
17. Anna Leńska

zmarła 11 I 1997 r.
18. Marta Osmańska
zmarła 15 I 1997 r.

19. Piotr Duński
zmarł 9 II 1998 r.

20. Stefan Zieliński
zmarł 21 II 1998 r.
21. Jan Aniszczyk
zmarł 3 I 1999r.

22. Kazimierz Janowski
zmarł 8 I 1999 r.

23. Wioletta Bomba 
zmarł 11 I 1999 r.

24. Zenona Szczekało
zmarła 31 XII 1999 r.

25. Zbigniew Bernacki
zmarł 2 I 2000 r.

26. Zbigniew Rutecki
zmarł 22 VI 2019 r.

27. Łucja Mazurewicz
zmarła 26 VI 2019 r.

28. Jerzy Żabicki
zmarł 16 VII 2019 r.

29. Kazimierz Godziewski
zmarł 17 VII 2019 r.
30. Jerzy Wyszyński
zmarł 21 VII 2019 r.
31. Marcin Pielacki
zmarł 30 VI 2022 r.

32. Wawrzyniec Rafiński
zmarł 4 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 21. 08.  2022 r. o godzinie 07:3014 sierpnia 2022 r.

XX niedziela zwykła

1.Jutro będziemy obchodzić 
uroczystość Wniebowzięcia 
NMP, w polskiej tradycji 
nazwaną świętem Matki Bożej 
Zielnej. Jest to święto 
nakazane, które zobowiązuje 
nas do uczestnictwa w 
Eucharystii. Msze św. w tym 
dniu będą odprawione tak, jak 
w każdą niedzielę. Na 
zakończenie każdej Mszy św. 
pobłogosławimy przyniesione 
zioła, owoce, warzywa i kwiaty. 
Dlaczego właśnie w tę 
uroczystość w kościele 
błogosławimy zioła i kwiaty? Bo 
dziękujemy za dar pierwszych 
zbiorów właśnie w dniu, w 
którym osiąga pełnię zbawienia 
Maryja – Najdojrzalszy Owoc 
odkupionej ludzkości. Ofiarujmy 
Jej nasze serca i codzienny 
trud przybliżania się do Pana 
Boga. Na wzór Maryi mamy 
starać się być ludźmi 
wniebowzięcia – tymi, którzy 
świadomie i zdecydowanie 
podążają ku niebu.

2.15 sierpnia sięgamy pamięcią 
również do naszej historii, aby 
wspominać „Cud nad Wisłą” z 
1920 roku, a także myślimy o 
naszych siłach zbrojnych, o 
polskim wojsku, które tego dnia 
ma swoje święto. Polecajmy 
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Królowej Polski losy naszego 
narodu.
3.Pozdrawiamy wszystkich 
odpoczywających życząc im 
przyjemnego i bezpiecznego 
wypoczynku. Życzenia zdrowia i 
Bożego błogosławieństwa 
przekazujemy solenizantom i 
jubilatom tygodnia. Zmarłych w 
ostatnim czasie parafian polecamy 
miłosierdziu Boga.

4.W tym tygodniu wspominamy:
16 sierpnia  św. Stefana 
Węgierskiego  Jako Król Węgier 
umocnił i zjednoczył kraj
17 Sierpnia   św. Jacka 
Odrowąża. Założyciela pierwszych 
na ziemiach Polskich 
dominikańskich klasztorów w 
Gdańsku, Chełmie, Elblągu i 
Toruniu.
20 Sierpnia  św. Bernarda z 
Clairvaux. francuskiego cystersa, 
teologa, filozofa, opata klasztoru w 
Clairvaux, doktora Kościoła.


