
28.08.22 NIEDZIELA
Syr 3,1718.20.2829,Ps 68; 

Hbr 12,1819.2224; 
Łk 14,1.714

„TY, DOBRY BOŻE, 
BIEDNEGO OCHRANIASZ”

29.08.22 PONIEDZIAŁEK
Jr 1,1719; Ps 71; Mk 6,1729
„BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY 
CIERPIĄ PRZEŚLADOWANIE 

DLA SPRAWIEDLIWOŚCI”

30.08.22 WTOREK
1Kor 2,10b16; Ps 145; 

Łk 4,3137
„ZDUMIEWALI SIĘ JEGO 

NAUKĄ”

31.08.22 ŚRODA
1Kor 3,19; Ps 33; Łk 4,3844

„SZCZĘŚLIWY NARÓD 
WYBRANY PRZEZ PANA”

01.09.22 CZWARTEK
1Kor 3,1823; Ps 24; Łk 5,111

„WYPŁYŃ NA GŁĘBIE”

02.09.22 PIĄTEK
1Kor 4,15; Ps 37; Łk 5,3339
„JA JESTEM ŚWIATŁOŚCIĄ 

ŚWIATA”

03.09.22 SOBOTA
1Kor 4,615; Ps 145; Łk 6,15
„PAN JEST SPRAWIEDLIWY 

NA WSZYSTKICH SWYCH 
DROGACH”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Ostatnio wypadły mi trzy małe 
karteczki, które były rozdawane 
podczas pierwszego 
duchowego pielgrzymowania 
(2008). Jedna z nich zwróciła 
moją uwagę. Są na niej 
zapisane słowa: „Potrzebujemy 
czasu, aby marzyć; czasu, aby 
wspominać i czasu, aby sięgać 
ku nieskończoności. 
Potrzebujemy czasu, aby być”. 
Pragnę zatrzymać się na chwilę 
nad cytatem. Kto z nas nie 
marzy czy nie wspomina? 
Chyba nie ma takiej osoby. 
Potrzebujemy czasu, aby 
zastanowić się nad wieloma 
sprawami. Potrzeba czasu, aby 
zmienić swoje życie, aby 
zrozumieć, że droga, którą 
kroczyliśmy była niewłaściwa. 
Takim przykładem jest św. 
Augustyn, którego wspomnienie 
obchodzimy 28 sierpnia. W tym 
roku ten dzień wypada 
w niedzielę. Każda niedziela 
jest „małą Wielkanocą”. Ale 
mimo to w wielkim skrócie 
przyjrzyjmy się tej postaci. Nie 
będę przedstawiać życiorysu. 
O przemianie życia 
dowiadujemy się z jego 
pamiętnika czy jak kto woli 
autobiografii zatytułowanej 
„Wyznania”. Zapewne znana 
pozycja.  Życie zmieniło się pod 
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wpływem modlitwy i wylanych łez 
przez jego mamę Monikę, której 
wspomnienie obchodziliśmy 27 
sierpnia. Mama nie opuszczała 
syna. Szła za nim wszędzie 
z modlitwą i płaczem błagając 
Boga o nawrócenie syna. 
Pewnego razu jeden z biskupów 
znając przyczynę łez powiedział 
do niej: „Matko, jestem pewien, 
że syn tylu łez musi powrócić do 
Boga”. Słowa te spełniły się. 
Potrzeba było czasu. Przed 
nawróceniem wiódł swobodne 
hulaszcze życie. Jakie 
wydarzenie wpłynęło na jego 
przemianę? Było to w Mediolanie. 
W 386 roku cesarz Walentynian 
I ogłosił edykt dający, arianom 
wolność kultu. Nie wolno było im 
przeszkadzać.  Groziła kara. Św. 
Ambroży, biskup zaprotestował. 
Cesarz kazał zamknąć katedrę 
i oddać ją arianom. Biskup wraz 
z wiernymi zamknął się 
w katedrze i całe dnie 
przeciwstawiał się oblężeniu. 
Cesarz ustąpił. W tym czasie św. 
Ambroży odnalazł relikwie 
świętych męczenników, 
zamordowanych w czasie 
prześladowań za Dioklecjana. 
Były to relikwie Gerwazego 
i Protazego. W związku z tym 
urządzono manifestację religijną. 
Wydarzenie to obserwował 
Augustyn. Zrobiło to na nim 
wielkie wrażenie. Zainteresował 
się postacią św. Ambrożego. 
Zaczął chodzić na jego kazania, 
którymi był zachwycony. To 
spowodowało, że pewnego dnia 
wziął do ręki Pismo święte. 
Przypadkowo otworzył na Liście 
św. Pawła do Rzymian i tam 
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natrafił na tekst: „Żyjmy przyzwoicie 
jak jasny dzień: nie w hulankach 
i pijatykach, nie w rozpuście 
i w wyuzdaniu, nie w kłótni 
i zazdrości. Ale przyobleczcie się 
w Pana Jezusa Chrystusa, i nie 
troszczcie się zbytnio o ciało, 
dogadzając żądzom” (Rz 13,1314).  
Zrozumiał, że zmarnował swoje 
życie. Udał się w miejsce ustronne, 
do wioski pod Mediolanem. Tam 
spędzał czas na modlitwie i na 
rozmowach z przyjaciółmi na tematy 
ewangeliczne. Czytał Pismo święte. 
W Wielką Sobotę 387 roku przyjął 
z rąk św. Ambrożego chrzest święty. 
Rozpoczął nowe życie. Wraz z nim 
chrzest przyjął jego syn, Adeodatus, 
i przyjaciel Alipiusz. Jaka była radość 
jego mamy? Modlitwa ma wielką 
moc. Zmarła w tym samym roku na 
rękach Augustyna i jego brata, 
Nawigiusza. Postanowił poświęcić 
się służbie Bożej. Rozdał majątek 
potrzebującym. W 391 roku wraz 
z synem i przyjaciółmi udał się do 
Hippony, gdzie postanowił założyć 
klasztor i tam spędzić resztę lat 
swojego życia. Tam dał się poznać, 
jako człowiek bardzo pobożny. 
Został kapłanem, a później 
biskupem Hippony. Prowadził życie 
klasztorne. Formował przyszłych 
biskupów i kapłanów. Ułożył regułę 
zakonną. Dużo czasu też zajmowała 
mu korespondencja. Korespondował 
między innymi ze św. Janem 
Jerozolimskim czy św. Hieronimem. 
Walczył z herezjami.  Po św. 
Augustynie pozostało wiele tomów 
jego pism. Jest doktorem Kościoła. 
Każdy z nas potrzebuje nawrócenia, 
zmiany życia. Wzorem dla nas są 
święci. Przeszli drogę nawrócenia. 
„O Prawdo, Światło serca mego, 
niechże słucham Ciebie, a nie 
podszeptów z pory ciemności, 
w którą się niegdyś tak pogrążyłem, 
że czarna noc mnie ogarnęła – lecz 
nawet tam, na dnie, kochałem 
przecież Ciebie!” (Wyznania 
XII,10).  

Piotr Kamiński

Jednak znacznie więcej osób  
witało nas przy naszej świątyni, 
p.w. św. Brata Alberta. Nasza 
pielgrzymka zawsze mogła liczyć 
na duchowych pątników, którzy 
modlitewnie wspierali nas 
każdego dnia pielgrzymki na 
Apelach Jasnogórskich. Ja 
miałem w tym momencie 
podwójną radość, bo 
uświadomiłem sobie, że 
zostałem  łącznikiem między 
naszym lokalnym, wędrującym 
Kościołem, a wspólnotą 
parafialną, poprzez codziennie 
wieczorne relacje z każdego dnia 
szlaku jasnogórskiego. Ponadto 
okazało się, że do naszej grupy 
dołączył mój brat Michał, wraz 
z bratankami i bratową. Mimo to 
wcześniej nie narzekałem na 
brak ciepła rodzinnego, gdyż od 
Lipowego Dworu do Jamielnika 
podążała ze mną moja 
mama :).Wejście do lasu przy 
tzw. iławskim Stoku Kwasigroch 
był symbolicznym rozstaniem się 
z naszym miastem i wstąpieniem 
w progi Diecezji Toruńskiej. 
W tym momencie swoją pracę 
też zakończyła iławska policja, 
która wspólnie z porządkowymi 
zadbała o bezpieczny przemarsz 
naszej pieszej kolumny przez 
Iławę. Na tym etapie naszej 
wędrówki  jeden z naszych 
kwatrermistrzów Łukasz poprosił 
mnie o policzenie liczby osób 
podążających do tronu Maryi po 
opuszczeniu iławskich progów. 
Okazało się, że było nas ponad 
90 osób! Pomyślałem sobie, 
WOW, Panie Boże nie 
spodziewałem się aż tylu, ale 
Chwała Tobie za dar każdej 
osoby wędrującej chociaż 
kilometr. Pod cieniem drzew na 
utwardzonej leśnej drodze 
ks. Kajetan tłumaczył nam 
pielgrzymom wszystkie zasady 
obowiązujące nas na 
pielgrzymce. Na tym etapie był 
też kwadrans dla Bliźniego, który 
ma na celu integrację grupy. Jest 
to czas na poznanie naszych 
imion lub intencji z którymi 
współbrat lub siostra wędrują na 
Jasną Górę. O tym z kim udało 
mi się porozmawiać i co 
wydarzyło się w dalszej części 
pierwszego dnia pielgrzymki, 
napiszę za tydzień. Chwała 
Panu! 

 Po Eucharystii i uroczystym 
błogosławieństwie gospodarza 
Parafii św. Andrzeja Boboli, 
ks. Jarosława Hossy około godziny 
9:15 ruszyliśmy ulicą Dąbrowskiego 
na szlak pielgrzymi.  Podczas 
przemarszu przez ulice naszego 
miasta nie mogło zabraknąć flag 
zarówno Pomezanii jak i Pogezanii. 
Po drodze mijaliśmy ludzi, którzy 
przemieszczali się autami do pracy 
i niektórzy z nich odmachiwali nam 
odpowiadając na nasz uśmiech 
i serdeczność. Przechodzącym zaś 
ludziom wręczaliśmy kartki 
z podziękowaniami za dobroć i trud 
wyświadczoną choćby 
uśmiechem,czy gestem 
zapewniając, tym samym o pamięci 
w modlitwie. Na wysokości mostu 
niedaleko Iławki ujrzeliśmy naszego 
byłego brata pielgrzymkowego 
Karola, który na poprzednich 
wędrówkach do tronu Maryi był 
osobą tzw. Medialną, która 
uwieczniała, to co działo się na 
drodze do Częstochowy. Dzięki jego 
uprzejmości na YouTube możemy 
znaleźć fragment przemarszu naszej 
grupie. Choć od 3 lat  ja 
sprawowałem nad tym pieczę, do 
Karola jeszcze sporo brakuje mi, 
jeśli chodzi zarówno o umiejętności 
i doświadczenie w tej kwestii. Karolu 
dziękujemy za twój czas i chęci 
poświęcone dla rozpowszechnienia 
idei pielgrzymowania wśród naszej 
lokalnej społeczności. Następnie 
przeszliśmy koło Ratusza 
i bulwarem im. św. Jana Pawła II 
mijaliśmy Mały Jeziorak. Wtenczas 
odbywały się zawody rybackie na 
tym akwenie. Ks. Kajetan zachęcał 
biorących udział w tej dyscyplinie 
uczestników, aby poszli z nami, bo 
przecież Pan Jezus też powoływał 
swoich uczniów właśnie wśród 
rybaków. :) Schodząc z okolic 
centrum pod wiaduktem 
przeszliśmy  ul. 1 Maja, na której 
dołączyło do nas kilku pielgrzymów. 
Tym samym powoli zmierzaliśmy 
z jednej strony do granic naszego 
miasta, a z drugiej do naszej parafii 
i diecezji. Około godziny 10, na 
wysokości SP nr 4 mogliśmy 
dostrzec grupkę naszych parafian, 
którzy pozdrawiali nas, zatrzymując 
się na chwilę w krzątaninie swoich 
obowiązków, czy sprawunków. 

CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA

      
      DMG



O zniesienie kary śmierci

Módlmy się, aby kara śmierci, 
która godzi w nienaruszalność 
i godność osoby, została 
zniesiona w ustawodawstwie 
wszystkich państw świata.
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łaski z prośbą o dalszą opiekę 
i Boże błogosławieństwo dla 
Łukasza i Tomasza.
7:00  W podziękowaniu Panu 
Bogu Wszechmocnemu, przez 
Bolesne 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.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Haliny i Jana 
Kowalskich w 50. rocznicę ślubu 
oraz o potrzebne łaski dla córki 
Anny i syna Michała z ich 
rodzinami.
18:00 + O łaskę nieba dla zmarłej 
Elżbiety Nadwodnej z okazji 
urodzin oraz dla rodziców z obu 
stron.
18:00 + Za zmarłego Pawła 
Grzybowskiego, za Jana 
Grzybowskiego oraz Henrykę 
i Anastazego Stanowickich.
18:00 + Za zmarłą Barbarę 
Gutkowską w 1. rocznicę śmierci.

4 września  XXIII niedziela 
zwykła

6:30 + Za zmarłą Jadwigę 
Insadowską (Mszę św. zamówiła 
I Róża Różańcowa).
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłego ojca 
Zygmunta Paczkowskiego i za 
Marcina Śliwińskiego.
12:00 + Za zmarłą mamę 
Wiesławę Mścichowską w 17. 
rocznicę śmierci i za zmarłych 
z rodziny.
12:00 + Za zmarłą Martę, 
Franciszka, Feliksa, Edmunda 
i Marię Jędrzejczak i za ciocię 
Małgorzatę.
13:15 + Za zmarłego Eugeniusza 
Foj w 5. rocznicę śmierci i za 
rodziców z obu stron.
13:15 + O łaskę życia wiecznego 
dla męża Stefana Sochackiego.
15:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla jubilatów: Teresy 
i Władysława w 45. rocznicę ślubu 
i dla ich dzieci.
18:00 + Za zmarłego Zygmunta, 
Janinę i Stanisława Olsztów oraz 
za zmarłych z rodziny.

INTENCJE MSZALNE
29 sierpnia  poniedziałek

7:00  O wypełnienie woli Bożej dla 
Witolda.
7:00 + Za zmarłego Józefa 
Słusznika oraz za zmarłego 
tragicznie jego pracownika.
7:00 + Za zmarłego Grzegorza 
Sieronia w 20. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarła Łucję Roszyńską 
w 3. rocznicę śmierci, za Alojzego 
Roszyńskiego, za Władysława 
Raciborskiego oraz za zmarłych 
z rodziny Grzywacz.
18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
18:00 + Za zmarłego tatę 
Frumencjusza Jabłońskiego w 29. 
rocznicę śmierci.

30 sierpnia  wtorek
7:00 + Za zmarłego Wacława w 29. 
rocznicę śmierci oraz za Jadwigę 
i Mieczysława Wrzodaków.
7:00 + Za zmarłą Halinę 
Krzemieniewską w 30. dzień po 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Felicję 
Piotrowicz w 6. rocznicę śmierci, za 
Henryka Piotrowicza oraz za Teresę 
Żubertowską i Marka Piotrowicza.
18:00 + Za zmarłego Bogusława 
Kołatkę (greg.).
18:00 + Za zmarłego Józefa 
Szczecha w 1. rocznicę śmierci oraz 
za Krystynę Szczech i Roberta 
Szczecha.

31 sierpnia  środa
7:00 + Za zmarłego Jana 
Sztuckiego w 5. rocznicę śmierci.
7:00 + Za zmarłą mamę Helenę 
Świerczyńską w 11. rocznicę 

śmierci, za ojca Franciszka 
Świerczyńskiego w 26. rocznicę 
śmierci oraz za zmarłych z rodziny 
Ziółkowskich i Paczkowskich.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Dawida w 22. 
rocznicę urodzin.
18:00 + Za zmarłego męża 
Ryszarda Wnuka w 2. rocznicę 
śmierci, za rodziców z obu stron 
i za rodzeństwo.
18:00 + Za zmarłego Stefana 
Nykołyszaka w 8. rocznicę śmierci, 
za Reginę i Władysława 
Wasiewskich oraz ich syna 
Władysława..
18:00 + Za zmarłego Mirosława 
Lewko w 5. rocznicę śmierci.

1 września  czwartek
7:00 + Za zmarłych rodziców: Irenę 
i Zygmunta Kwiatkowskich, za 
Izydorę i Romana Rychlewskich 
z okazji urodzin Izydory 
i Zygmunta.
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 zmarłego Bolesława 
Bala i za zmarłych z obu stron.
18:00 + O dar nieba dla męża 
Marcina Poprawskiego, za 
wstawiennictwem św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej.
18:00 + O łaskę nieba dla 
Magdaleny Kopańskiej.

2 września  pierwszy piątek 
miesiąca

7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Apolonię i Stefana Grzybów w dniu 
imienin oraz za brata Wiesława 
i Barbarę Grzyb.
7:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Umińskiego.
18:00  O zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla rodziny Bartnickich 
i Malinowskich z Brodnicy.
18:00 + Za zmarłego Roberta 
Szczecha, Jerzego Smolińskiego 
i Ewę Smolińską.
18:00 + Za zmarłą córkę 
Małgorzatę Brzeską w 19. rocznicę 
śmierci, za dziadków: Pelagię 
i Piotra Łopatyńskich oraz za 
Franciszkę i Józefa Brzeskich.
18:00 + Za zmarłego Józefa 
i Rozalię Marcinkowskich oraz 
dziadków z obu stron.

3 września  pierwsza sobota 
miesiąca

7:00  Podziękowanie za otrzymane 



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

 1. Edmund  Śmigielski
zmarł 3 V 1991 r.

2. Marianna Aniszczyk
zmarła 7 V 1991 r.
3. Jan Mazurowski
zmarł 14 V 1991 r.
4. Antoni Przeracki
zmarł 19 V 1991 r.

5. Klemens Koszyński
zmarł 16 III 1992 r.

6. Weronika Mazurewicz
zmarła 1 IV 1992 r.

7. Ryszard Mielczarski
zmarł 19 IV 1992 r.
8. Czesław Maślak
zmarł 27 IV 1992 r.
9. Janina Nowicka

zmarła 29 III 1993 r.
10. Michał Kroczek
zmarł 4 IV 1993 r.

11. Franciszek Gerke
zmarł 1 II 1994 r.

12. Stanisław Kowara
zmarł 1 II 1994 r.

13. Maria Zawadzka
zmarła 20 II 1995 r.

14. Zbigniew Wenderlich
zmarł 24 II 1995 r.

15. Kazimierz Rakowiecki
zmarł 6 II 1996 r.

16. Czesław Mikulicz
zmarł 8 II 1996 r.

17. Ludwika Bandurska
zmarła 31 I 1997 r.

18. Bronisław Karoiński
zmarł 4 II 1997 r.

19. Jadwiga Kotuła
zmarła 7 III 1998 r.
20. Stanisław Głód
zmarł 13 III 1998 r.

21. Maria Wiśniewska
zmarła 16 I 1999 r.

22. Zygmunt Jarzynka
zmarł 17 I 1999 r.
23. Maria Tchórz
zmarła 1 I 2000 r.

24. Jan Śruba
zmarł 5 I 2000 r.

25. Włodzimierz Treder
zmarł 20 XII 2000 r.
26. Józef Dąbrowski
zmarł 10 VIII 2019 r.

27. Kazimierz Baliński
zmarł 16 VIII 2019 r.

28. Krzysztof Przybylski
zmarł 19 VIII 2019 r.

29. Janina Bladowska
zmarła 22 VIII 2019 r.
30. Janina Markiewicz
zmarła 29 VIII 2019 r.
31. Irena Klukowska
zmarła 14 VII 2022 r.
32. Irena Grabowska
zmarła 21 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 04. 09.  2022 r. o godzinie 07:3028 sierpnia 2022 r.

XXII niedziela zwykła

1.Wakacje, urlopy dobiegają 
końca. Na progu nowego roku 
szkolnego apelujemy 
o dołożenie wszelkich starań, 
aby uczestnictwo dzieci 
i młodzieży w katechezie 
szkolnej było od samego 
początku pełne świadomego 
zaangażowania. Wzrost wiary 
i wrażliwość na prawo Boże nie 
dokonują się okazjonalnie, ale 
przez systematyczne słuchanie 
i rozważanie słowa Bożego na 
katechezie i podczas 
niedzielnej Eucharystii, która 
stanowi osobiste spotkanie 
z Panem na łamaniu chleba.

2.W najbliższą środę, 31 
sierpnia, zgodnie z dekretem 
Ks. Bp. Jacka Jezierskiego, 
kończy pracę w naszej parafii 
ks. Paweł Liszewski. Ks. 
Pawłowi składamy 
podziękowanie za pięcioletnią 
posługę kapłańską w naszej 
wspólnocie parafialnej. 
Życzymy mu również Bożego 
błogosławieństwa w dalszej 
pracy duszpasterskiej.

3.W czwartek, 1 września, 
przypada 83. rocznica wybuchu 
II wojny światowej. Tego dnia 
będziemy modlić się w intencji 
pokoju na świecie i tych, którzy 
oddali życie za Ojczyznę.
 
4.W czwartek, 1 września, 
dzieci i młodzież rozpoczynają 
nowy rok szkolny. Zatroszczmy 
się, by rozpoczęły go w imię 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
Boże. Zapraszamy najmłodszych 
parafian, ich rodziców, nauczycieli 
i katechetów na Eucharystię 
o godz. 18:00, podczas której 
podziękujemy za piękne, 
szczęśliwe wakacje oraz 
poprosimy o potrzebne łaski i dary 
Ducha Świętego w nowym roku 
pracy. W sposób szczególny 
zapraszamy na tę Mszę św. 
pierwszoklasistów, którym 
poświęcimy tornistry.

5.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.

6.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. 

7.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. Pomódlmy 
się także o życie wieczne dla 
ostatnio zmarłych parafian.


