
21.08.22 NIEDZIELA
Iz 66,1821; Ps 117; 

 12,57.1113; Łk 13,2230
„TAK OTO SĄ OSTATNI…. 

I PIERWSI….”

22.08.22 PONIEDZIALEK
2Tes 1,15.11b12; Ps 96; 

Mt 23,1222
„BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ 

MARYJO”

23.08.22 WTOREK
2Tes 2,13a.1417; Ps 96; 

Mt 23,2336
„OCZYŚĆ WPIERW 

WNĘTRZE KUBKA….”

24.08.22 ŚRODA
Ap 21,9b14; Ps 145; J 1,4551

„NIECH WIERNI TWOI 
SŁAWIĄ TWE KRÓLESTWO”

25.08.22 CZWARTEK
1Kor 1,19; Ps 145; 

Mt 24,4251
„WIERNY JEST BOG….”

26.08.22 PIĄTEK
Prz 8,2235 lub Iz 2,25; Ps 48; 

Ga 4,47; J 2,111
„LECZ NIE JESTEŚ JUŻ 
NIEWOLNIKIEM LECZ 

SYNEM”

27.08.22 SOBOTA
1Kor 1,2631; Ps 33; 

Mt 25,1430
„SZCZĘŚLIWY NARÓD 

WYBRANY PRZEZ PANA”  

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Powoli zbliża się ku końcowi 
sierpień. Obecny tydzień jest 
jakby zwieńczeniem świąt 
maryjnych. Ukoronowaniem jest 
26 sierpnia uroczystość Matki 
Bożej Częstochowskiej. Tego 
dnia w świątyniach będą 
rozbrzmiewały pieśni: „Ze 
wzgórz Częstochowy rozlega 
się dzwon”; „Jak szczęśliwa 
Polska cała”. Uroczystość tę 
zapoczątkował papież Pius X, 
kiedy to dla diecezji kujawsko
kaliskiej ustanowił w 1906 roku 
dzień 26 sierpnia 
wspomnieniem Matki Bożej 
Częstochowskiej. Pius XI ten 
przywilej rozciągnął na całą 
Polskę. Papież Pius XII w 1956 
roku podniósł rangę tego święta 
do stopnia pierwszej klasy. Po 
reformie liturgicznej obowiązuje, 
jako uroczystość, czyli święto 
najwyższej klasy. Wśród 
sanktuariów, jakimi szczyci się 
Polska jest Jasna Góra, która 
ma swoje uprzywilejowane 
miejsce. Już nieraz o tym 
pisaliśmy. Ale dziś pragnę 
zatrzymać się na 22 sierpnia. 
Bowiem tego dnia przypada 
wspomnienie obowiązkowe 
Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej. Od kiedy datuje się to 
wspomnienie. Otóż 11 
października 1954 roku papież 
Pius XII dla uczczenia setnej 
rocznicy ogłoszenia dogmatu 
o Niepokalanym Poczęciu NMP 
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wydał encyklikę „Do Królowej 
nieba”, w której wyjaśnia, że 
Matce Bożej należy się tytuł 
Królowej. Początkowo ten dzień 
obchodzono 31 maja. Jednakże 
reforma kalendarza liturgicznego 
w 1969 roku przesunęła na dzień 
22 sierpnia. W Piśmie świętym 
nie mamy tekstu, by wprost mówił 
o tym tytule. Ale są  teksty 
pośrednie. Świadczą o tym 
między innymi słowa anioła 
Gabriela i Elżbiety: 
„Błogosławiona jesteś między 
niewiastami” (Łk 1,28.43), czyli 
spomiędzy wszystkich niewiast 
na ziemi Ona jest pierwsza. 
W Apokalipsie czytamy: „Potem 
ukazał się znak na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce 
i księżyc pod Jej stopami a na Jej 
głowie wieniec z gwiazd 
dwunastu” (Ap 12,1). Tradycja 
Kościoła odnosi te słowa do 
Maryi. Potwierdzenia, że Maryja 
jest Królową nieba i ziemi 
możemy szukać w ikonografii 
chrześcijańskiej, która 
przedstawia Maryję na tronie. 
Taki sposób przedstawiania 
datuje się od III wieku 
w katakumbach. I tak 
katakumbach św. Pryscyli Matka 
Boża jest przedstawiona w scenie 
Zwiastowania, jak siedzi na tronie 
czy w scenie pokłonu Trzech 
Króli. Na ikonach bizantyjskich od 
VI wieku zawsze jest 
przedstawiana na tronie. Tego 
rodzaju obrazy nosiły nazwę 
Basilissa, czyli Królowa. Od X 
wieku przedstawia się Maryję na 
tronie i z koroną, w szatach 
królewskich, a nawet siedząca po 
prawicy Syna Bożego. W VIII 
wieku przyjął się zwyczaj 
prywatnego koronowania 
obrazów i figur Matki Bożej, 
zwłaszcza słynących łaskami. Od 
XVII wieku zwyczaj ten staje się 
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urzędowo zastrzeżony Stolicy 
Apostolskiej. Pierwszym obrazem, 
który doczekał się papieskiej 
koronacji był obraz Matki Bożej 
w zakrystii bazyliki Św. Piotra 
w Rzymie. Było to w 1631 roku. 
Natomiast w Polsce tego zaszczytu 
dostąpił w 1651 roku obraz Matki 
Bożej Łaskawej w Warszawie, 
a w 1717 roku obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej. Jest dokładny opis 
tej uroczystości. Od XVI wieku 
datuje się zwyczaj: poszczególne 
kraje i narody poświęcają się Matce 
Bożej i ogłaszają Ją swoją 
szczególną Patronką i Królową. 
W 1512 roku gubernator Hiszpanii 
w Ameryce ogłosił Matkę Bożą 
patronką Florydy. W 1656 roku 
w katedrze lwowskiej przed 
cudownym obrazem Matki Bożej 
Łaskawej czyni to samo król Jan 
Kazimierz. Zabrzmiało wówczas: 
„Królowo Polski, módl się za nami”.
Papież Benedykt XVI podczas 
audiencji generalnej 22.08.2012 
mówił: „Pytamy się teraz, co 
oznacza, „ MaryjaKrólowa”? Czy to 
jeden z tytułów między innymi, czy 
korona jest jedną z ozdób? Jak już 
wskazałem jest to konsekwencja Jej 
zjednoczenia z Synem, przebywania 
w niebie, czyli w jedności z Bogiem. 
Ma Ona udział w odpowiedzialności 
Boga za świat i miłości Boga wobec 
świata. Istnieje popularne pojęcie 
króla czy królowej, zgodnie, z którym 
miała by to być osoba obdarzona 
władzą i bogactwem. Nie jest to 
jednak ten rodzaj królowania, 
właściwy Jezusowi i Maryi. 
Pomyślmy o Panu Jezusie. 
Królowanie Chrystusa jest utkane 
z pokory, służby i miłości. Jest to 
przede wszystkim służenie, 
pomaganie, miłowanie. Pamiętajmy, 
że Jezus został ogłoszony królem na 
krzyżu, gdy Piłat napisał „Król 
żydowski”. Na krzyżu ukazał On, że 
jest królem i w jaki sposób jest 
królem  cierpiąc za nas, z nami, 
miłując aż do końca i w ten sposób 
rządzi, tworzy prawdę, miłość, 
sprawiedliwość. Czy też podczas 
Ostatniej Wieczerzy, pochylając się 
i obmywając stopy swoim uczniom. 
Tak więc królowanie Jezusa nie ma 
nic wspólnego z panowaniem 
władców tego świata, jest Królem, 
który służy swoim sługom. Ukazał to 

na przestrzeni całego swego życia 
ziemskiego. Tak samo jest 
z Maryją: jest Ona Królową 
w służbie Bogu i ludzkości; jest 
Królową miłości, przeżywającą dar 
z siebie dla Boga, aby wejść w plan 
zbawienia człowieka. Odpowiada 
aniołowi: „Oto ja, Służebnica 
Pańska”, a w Magnificat 
wyśpiewuje: „Bóg wejrzał na 
uniżenie swojej Służebnicy”. 
Pomaga nam i jest Królową właśnie 
miłując nas, kochając nas. 
W każdej naszej potrzebie jest 
naszą siostrą, pokorną służebnicą. 
Drodzy przyjaciele, nabożeństwo 
do Matki Bożej jest ważnym 
elementem życia duchowego. 
W naszej modlitwie zwracamy się 
do Niej ufni. Maryja nie omieszka 
wstawiać się za nami u swego 
Syna. Spoglądając na Nią, 
naśladujmy Jej wiarę, pełną 
gotowość wypełniania Bożego 
planu miłości, hojne przyjęcie 
Jezusa, uczymy się od Maryi życia. 
Maryja jest Królową Nieba, bliska 
Bogu, ale jest również matką bliską 
każdego z nas, miłującą nas 
i wysłuchującą nasz głos”.

Piotr Kamiński

relacjach pątniczych nie zawsze 
było po drodze. Rozmawiałem ze 
„starymi” pielgrzymami, którzy 
podążali do tronu Maryi już 10 lat 
wstecz i okazywało się, że ta 
rywalizacja trwała w najlepsze. 
Mimo wszystko każdy z 
pielgrzymów z Pomezanii jak i 
Pogezanii na samym końcu miał 
tych współbraci, czy współsiostry 
zawsze w serduszku <3 Tak te 
współzawodnictwo się kończyło. 
Czas Pandemii pokazał, że dla 
Boga nie ma nic nie możliwego i 
przez spoiwo jakim byli kapłani 
udało się nam połączyć. Bez 
duchownych nie wiem czy 
byłoby to możliwe. Pointując 
idziemy już razem od 2020 r. 
Bogu niech będą dzięki za 
każdego pielgrzyma z Pogezanii 
i każdy z was ma u mnie 
szczególnie miejsce w pamięci 
już do końca moich ziemskich 
dni. Następnym punktem 
naszego wspolnego wędrowania 
na Jasną Górę była Eucharystia 
o godz. 8:00 w parafii p.w. św. 
Andrzeja Boboli. Oprócz ks. 
Piotra Molendy i ks. Kajetana 
Jana Jakubowskiego, opiekunów 
naszych grup, swoją obecnością 
zaszczycił nasz ks. Marek 
Sadłocha, dyrektor Elbląskiej 
Pieszej Pielgrzymki na Jasną 
Górę. W Słowie Bożym 
skierowanym do nas, gorąco nas 
przywitał, podziękował Bogu i 
tym wszystkim, którzy 
zdecydowali się wziąc udział w 
drodze szlakiem jasnogórskim. 
Jednocześnie też podkreślał, że 
to jest start i większość z nas 
jest wypoczęta lub jeszcze nie 
zmęczona tym pieszym 
przemierzaniem zakątków 
naszej diecezji. Jednocześnie 
też uwypuklał, że to jest start i 
większość z nas jest wypoczęta 
lub jeszcze nie zmęczona tym 
pieszym przemierzaniem 
zakątków naszej diecezji. To co 
trudne i ciężkie dopiero przed 
nami, więc pilnujmy i czuwajmy 
się gdy przyjdzie zmęczenie, aby 
w drugim bracie czy siostrze tym 
utrudzonym, sponiewieranym 
pogodą, trasą, UJRZEĆ 
JEZUSA.  Na każde jego 
szturchnięcie, czy podniesiony 
głos zareagować uśmiechem i 
miłością, choć nie jest to łatwe. 
Na koniec ks. Marek zaznaczył, 
że jak Herod był uzależniony od 
swoich dziwnych powiązań, 
obietnic, przez które niejako 
zginął Jan Chrzciciel, tak 
pielgrzymka jest takim czasem, 
aby zostawić to wszystko co 
trudne, jakieś koligacje, sprawy, 
relacje, które pochłaniają nasz 
czas, energię. Trzeba oddać to 
Jezusowi,  poprzez Maryję w tym 
podążaniu do  duchowej stolicy 
Polski. CDN... 

DMG

W poprzednim numerze Albertówki 
został ten temat już zanonsowany, 
więc nie pozostaje mi nic innego jak 
podzielić się z wami przeżyciami, 
pierwszymi owocami, oraz tym 
wszystkim czym była XXX EPP na 
Jasnej Górze. Jest to temat dość 
obszerny, także myślę, że przez 
parę dobrych numerów będzie on 
obecny na łamach Albertówki. 
Także z niecierpliwością i 
zaciekawieniem wyczekujcie 
następnych wydań, bo mam 
przekonanie graniczące z 
pewnością, że będzie warto. 
Rozpoczęliśmy naszą pielgrzymkę 
właściwie już 29 lipca Apelem 
Jasnogórskim w parafii p.w. św. 
Andrzeja Boboli na Lipowym 
Dworze. Wtenczas przywitaliśmy  
razem z gospodarzami naszych 
współbraci pielgrzymkowych  z 
Pogezanii MorągPasłęk. Ja sam z 
niecierpliwością i wypiekami na 
twarzy szukałem znajomych twarzy 
z ubiegłego roku. Wprawdzie nie 
było ich wielu, mimo to była 
ogromna wdzięczność i radość, że 
w ogóle są. To już trzeci raz gdy 
idziemy wspólnie jako organizm 
pielgrzymkowy ochrzczony mianem 
Megazania. Widać zdecydowanie w 
tej sytuacji palec Boży, gdyż od 
wielu wielu lat naszym grupom w 

CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA



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

18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).

27 sierpnia  sobota
7:00 + Za dusze w czyśćcu 
cierpiące.
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Ludwikę i Stanisława 
Kłodzińskich, za siostrę Barbarę 
Kasprzycką oraz za zmarłych 
z rodziny Kłodzińskich 
i Bojarskich.
18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
18:00 + O życie wieczne dla 
Janiny w 42. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Helenę i Jana Detyna, za Jadwigę 
i Wacława Polak oraz za dziadków 
z obu stron.

28 sierpnia  XXII niedziela 
zwykła

6:30 + Za zmarłych rodziców: 
Stanisława i Teresę Raszkowskich 
w 6. rocznicę śmierci Stanisława.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłego Jana 
Truszczyńskiego w 12. rocznicę 
śmierci, za Martę i Bolesława 
Truszczyńskich oraz Wiesławę 
Milka.
12:00 + Za zmarłych rodziców: 
Mariannę Januszewską w 15. 
rocznicę śmierci i za Leona 
Januszewskiego oraz za siostrę 
Dorotę Janowską.
13:15 + Za śp. Sławomira Wojdala 
w 2. rocznicę śmierci.
13:15 + Za zmarłego męża 
Antoniego Pieczarkę z okazji 
urodzin.
15:00 + Za zmarłego Mirosława 
Licznerskiego, za rodziców: 
Janinę i Aleksandra Elmerychów 
oraz za Janinę i Aleksandra 
Kowalczyków.
18:00 + Za zmarłą Elżbietę 
Orzechowską w 30. dzień po 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).

INTENCJE MSZALNE
22 sierpnia  poniedziałek  

wspominienie Najświętszej Maryi 
panny Królowej

7:00 + Za zmarłą Magdalenę 
Szybowska.
7:00 + Za zmarłą żonę Janinę 
Bladowską w 3. rocznicę śmierci.
18:00  O zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i dary Ducha Świętego 
w dalszej posłudze kapłańskiej dla 
ks. Zbigniewa Kazimierczka 
z okazji urodzin (Mszę św. 
zamówiła „Margaretka”).
18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
18:00 + Za dusze w czyśćcu 
cierpiące.

23 sierpnia  wtorek
7:00 + Za zmarłą mamę Zofię 
Podgórską w rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego Leszka Jana 
Kalbarczyka w 30. dzień po 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Helenę i Bruno 
Maciejewskich.
18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).

24 sierpnia  środa  wspominienie 
św. Bartłomieja

7:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).

7:00 + Za zmarłą Irenę Grabowską 
w 30. dzień po pogrzebie.
18:00 + Za zmarłego męża, tatę 
i dziadka Leszka Wasiaka z okazji 
urodzin.
18:00 + Za zmarłego męża Jakuba 
Bartnickiego, za dusze teściów: 
Heleny i Juliana oraz Andrzeja 
Bartnickich, za dusze rodziców: 
Walerii i Stanisława Maślanych 
oraz zmarłych z obu stron.

25 sierpnia  czwartek
7:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
7:00 + Za zmarłą Lucynę Walczuk 
w 1. rocznicę śmierci.
18:00  W podziękowaniu za 
otrzymane łaski z prośbą o dalszą 
opiekę i Boże błogosławieństwo dla 
Magdaleny i Pawła oraz dla ich 
dzieci w 10. rocznicę ślubu.
18:00  W podziękowaniu za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
dla Mileny i Łukasza w 10. 
rocznicę ślubu oraz o Boże 
błogosławieństwo dla nich i dla ich 
dzieci.
18:00 + Za dusze rodziców: 
Ludwika i Elżbiety Sugajskich oraz 
Klary Żyndy.

26 sierpnia  Uroczystość N.M.P 
Częstochowskiej (piątek)

7:00 + Za zmarłą Helenę i Józefa 
Treichel w 41. rocznicę śmierci 
Heleny oraz za śp. Juliannę 
Wilczewską.
10:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Elżbiety 
i Wiesława Chusteckich w 50. 
rocznicę ślubu.
16:30  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Małgorzaty 
i Zbigniewa Brzeskich w 50. 
rocznicę ślubu.
18:00 + Za zmarłą Bronisławę 
i Jana Sierdzińskich, za braci: 
Wiesława i Mieczysława 
Sierdzińskich oraz bratową 
Władysławę Sierdzińską.



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

1. Franciszek Kamiński
zmarł 4 IV 1991 r.

2. Aleksander Szulc
zmarł 5 IV 1991 r.

3. Mirosław Domżalski
zmarł 5 IV 1991 r.

4. Tadeusz Kulesza
zmarł 13 IV 1991 r.
5. Jan Agnieszczak
zmarł 15 IV 1991 r.
6. Marek Dąbrowski
zmarł 24 IV 1991 r.

7. Bolesław Jaroszewski
zmarł 2 III 1992 r.

8. Józef Peszciński
zmarł 5 III 1992 r.

9. Stanisław Cwalina
zmarł 15 III 1992 r.

10. Bolesław Dąbrowski
zmarł 19 III 1993 r.

11. Stanisław Kaniecki
zmarł 25 III 1993 r.

12. Barbara Mazurek
zmarła 26 I 1994 r.
13. Lucjan Jaworski
zmarł 31 I 1994 r.
14. Heinz Kreft

zmarł 20 I 1995 r.
15. Jan Maśkiewicz

zmarł 4 II 1995 r.
16. Stanisław Podgórski

zmarł 7 II 1995 r.
17. Józef Wasiak
zmarł 22 I 1996 r.

18. Grzegorz Zaborowski
zmarł 21 I 1996 r.

19. Klara Patkowska
zmarła 22 I 1996 r.

20. Aleksander Kamiński
zmarł 23 I 1996 r.

21. Krystyna Błażejczyk
zmarła 15 I 1997 r.
22. Jadwiga Gerke
zmarła 20 I 1997 r.

23. Kazimierz Witkowski
zmarł 3 III 1998 r.

24. Kazimierz Ogrodziński
zmarł 6 III 1998 r.

25. Barbara Weisgerber
zmarła 16 I 1999 r.

26. Mieczysław Piasecki
zmarł 29 VII 2019 r.

27. Anna Golec
zmarła 06 VIII 2019 r.
28. Natalia Adamska
zmarła 05 VIII 2019 r.

29. Władysława Sierdzińska
zmarła 08 VIII 2019 r.

30. Halina Wasiak
zmarła 11 VIII 2019 r.
31. Teresa Czarnota
zmarła 7 VII 2022 r.

32. Aleksandra Bartkowska
zmarła 10 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...
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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 28. 08.  2022 r. o godzinie 07:3021 sierpnia 2022 r. – XXI  

niedziela zwykła

1.W sierpniu często nasze 
myśli i modlitwy kierujemy do 
Matki Bożej. W ubiegłym 
tygodniu celebrowaliśmy jedną 
z największych uroczystości 
w Kościele: Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny. Jutro 
będziemy radowali się Maryją – 
Królową. Od najwcześniejszych 
wieków Kościół wierzył 
w królowanie Maryi. Wiele 
narodów i państw obrało Maryję 
za swoją Królową. Także i nasz 
naród, odczytując znaki czasu, 
powierzył Jej swoje losy. Tak 
uczynił właśnie król Jan 
Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku 
w katedrze lwowskiej, dziękując 
za ocalenie podczas najazdu 
szwedzkiego. Uroczyście uznał 
ten fakt papież Pius XII w 1954 
roku. Pamiętajmy, że Maryja 
jest Królową wszystkich, gdyż 
wydała na świat Syna – Króla 
i Pana wszystkiego.

2.We wtorek, 23 sierpnia, 
przypada Europejski Dzień 
Pamięci Ofiar Reżimów 
Totalitarnych. Również 
w naszym narodzie nie brakuje 
osób, które były prześladowane 
za swoje poglądy, a nawet 
oddały swoje życie za prawdę.  
Aby ofiara ich cierpienia 
zrodziła zbawienne dla naszej 
Ojczyzny owoce, będziemy 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
prosili we wtorek podczas Mszy 
św. o godz. 18:00.
 
3.W środę, 24 sierpnia, w liturgii 
przypada święto św. Bartłomieja, 
Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł 
on Ewangelię aż do Indii, gdzie 
poniósł śmierć męczeńską. Przez 
jego wstawiennictwo podczas 
wieczornej Mszy św. będziemy 
prosić o wzrost i umocnienie 
Chrystusowego Kościoła na 
terenach misyjnych.

4.W piątek, 26 sierpnia, ponownie 
nasze myśli i serca skierujemy na 
Jasną Górę, aby uczcić 
Najświętszą Maryję Pannę 
Częstochowską. Czym jest i czym 
powinna być dla nas Jasna Góra, 
przypominał św. Jan Paweł II, gdy 
mówił: „Na Jasną Górę 
przychodzimy do Matki Boga 
z wielowiekowym już depozytem 
naszego zawierzenia, które jest 
dziedzictwem całych pokoleń”. 
Porządek Mszy św. w ten 
uroczysty dzień w naszej parafii 
będzie świąteczny: 7:00, 10:00, 
16:30 i 18:00.

5.W sierpniu pamiętajmy 
szczególnie o modlitwie w intencji 
trzeźwości naszego narodu. 
W każdym czasie i na każdym 
miejscu miejmy siłę i odwagę 
przeciwstawiać się grzechowi 
pijaństwa. Maryi – Królowej złóżmy 
wotum czasowej lub całkowitej 
abstynencji.

6.Choć większość czasu wakacji 
już poza nami, to wszystkim, którzy 
korzystają z wypoczynku, 
pragniemy życzyć, by był on 
piękny i bezpieczny. 

7.Pozdrawiamy serdecznie 
solenizantów i jubilatów tygodnia. 
Zmarłym w ostatnim czasie 
parafianom pragniemy wypraszać 
życie wieczne.


