
4.09.22 NIEDZIELA
Mdr 9,1318; Ps 90; 

Flm 9b10.1217; Łk 14,2533
„NAUCZ NAS LICZYĆ DNI 

NASZE”

5.09.22 PONIEDZIAŁEK
1Kor 5,18; Ps 5; Łk 6,611

„MOJE OWCE SŁUCHAJĄ 
MEGO GŁOSU”

6.09.22 WTOREK
1Kor 6,111; Ps 149; 

Łk 6,1219
„NIECH IMIĘ JEGO CZCZĄ 

TAŃCEM”

7.09.22 ŚRODA
1Kor 7,2531; Ps 45; Łk 6,2026

„BŁOGOSŁAWIENI….”

8.09.22 CZWARTEK
Mi 5,14a; Rz 8,2830; Ps 13; 

Mt 1,116.1823
„JA ZAŚ ZAUFAŁEM TWEMU 

MIŁOSIERDZIU”

9.09.22 PIĄTEK
1Kor 9,1619; 2227; Ps 84; 

Łk 6,3942
„SERCE MOJE I CIAŁO 

RADOŚNIE WOŁAJĄ DO 
BOGA ŻYWEGO”

10.09.22 SOBOTA
1Kor 10,1422; Ps 116B; 

Łk 6,4349
„JEŚLI MNIE KTO MIŁUJE”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Wakacje dobiegły końca. Jak 
mówimy, co dobre szybko się 
kończy. Uczniowie wkraczają 
w nowy rok nauki. Niektórzy 
zapewne po raz pierwszy. 
Przed rodzicami wielkie 
wyzwania. Ostatniego sierpnia 
w radio rozlegały się pytania: 
jakie były wakacje? Czy 
odpoczęliśmy? Różne były 
wypowiedzi. Warto sobie na nie 
odpowiedzieć. Czy ogarnęła 
nas nostalgia powakacyjna? 
Niektórzy dopiero teraz 
zaczynają odpoczywać. 
Stajemy przed nowymi 
wyzwaniami według swej roli 
i powołania. Ale w tym nowym 
roku szkolnym, który jest darem 
Boga dla nas odkrywajmy 
piękno Kościoła. Wszyscy 
tworzymy Rodzinę Dzieci 
Bożych. Możemy wzajemnie się 
ubogacać. Okazją jest formacja 
w wielu grupach i ruchach 
religijnych działających 
w naszych parafiach, również 
i w naszej. Włączajmy się 
w miarę możliwości w życie 
tych różnorodnych wspólnot. 
Bądźmy otwarci na wszystkich, 
których spotkamy na naszej 
drodze życia. W tym wszystkim 
może nam pomóc nasza 
Najlepsza Matka. W tym 
tygodniu obchodzimy święto 
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Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny. Święto obchodzono już 
w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa w Jerozolimie, 
potem w Konstantynopolu. 
Wprowadzenie tego święta 
przypisuje się papieżowi św. 
Sergiuszowi I w 688 roku. 
W kanonie Pisma świętego nie 
znajdujemy opisu narodzenia 
i dzieciństwa Maryi. Temat ten 
podejmują liczne apokryfy między 
innymi „Protoewangelia Jakuba”. 
Tradycja podaje, że jej rodzicami 
byli św. Anna i św. Joachim, 
którzy doczekali się córki 
w późnym wieku.  Jako kilkuletnia 
dziewczynka została ofiarowana 
w świątyni, gdzie też 
zamieszkała. U pierwszych 
pisarzy Kościoła i Ojców 
apostolskich możemy znaleźć 
miejsca gdzie jest mowa o Maryi, 
ale także o Jej przywilejach. Ale 
są one zawsze w relacji do 
Jezusa. Podkreślają wielkość 
Maryi. Św. Efrem, Doktor 
Kościoła tak pisał: „Wszyscy 
prorocy w swoich księgach o Niej 
pisali. (…) W Niej wypełniły się 
wszystkie zapowiedzi, znaki, 
figury, proroctwa.
(…) Witaj, Najczystsza, któraś 
starła łeb przewrotnego smoka. 
(…)Nie mam innej nadziei ani 
schronienia, jak tylko w Tobie, 
moje Pocieszenie i skwapliwa 
Obrono.” W naszej tradycji 
polskiej utarło się, że jest to 
święto Matki Bożej Siewnej i jest 
związane z poświęceniem ziarna 
na nowy zasiew. W symbolice 
chrześcijańskiej ziarno ma 
szczególną wymowę, gdyż 
wskazuje ścisły związek 
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z Chlebem Życia, czyli Eucharystią. 
Siew to początek. Jaki będzie plon? 
„Nie trzeba oczekiwać łatwej drogi 
do Królestwa niebieskiego. Gdy 
rolnik idzie przez pole, wsiewając 
ziarno, idzie płacząc – mówi Pismo 
święte – ale gdy wraca ze żniw, 
raduje się, niosąc naręcza bogatych 
snopów. Podobnie jest w życiu 
wewnętrznym” (bł. kardynał Stefan 
Wyszyński). „Bóg zasiewa święto 
ziarno. Alleluja. Jego słowa są 
mądrością. Alleluja”.

Piotr Kamiński

pielgrzymi tak naprawdę nie 
zasługujemy,  a jesteśmy witani 
jak najważniejsi dygnitarze 
w naszym kraju. Na 
potwierdzenie tych słów, 
przytoczę wam pewien obraz: 
Sołtys Lekart na co najmniej 
kilku kartkach formatu A4 ma 
napisane mową powitalną, która 
trwa dobre parę minut.  Zawarte 
jest w niej wszystko powitanie, 
podziękowania, prośby 
o modlitwę i zaproszenie za rok. 
Najważniejszym jednak punktem 
tego postoju jest wspólne zdjęcie 
przed lokalną świetlicą. Ja w tym 
skrawku ziemi z całą pewnością 
mogę stwierdzić, że chciałem 
ujrzeć Jezusa i go widziałem! 
W tych ludziach przygotowujący 
posiłek, w Sołtysie i w tej pięknej 
epice słów
Chwilę po godzinie 18 naszym 
oczom ukazał się Łąkorz nasz 
postój noclegowy. Doszliśmy do 
pięknego kościoła p.w św. 
Mikołaja, gdzie powitał nas 
gospodarz ks. Proboszcz 
Wojciech Adam Badach, 
podziękował za przybycie i 
zapewnił nas, że każdy z nas 
będzie miał nocleg pod dachem, 
dzięki jego parafianom. Po 
przydzieleniu noclegów przez 
naszych kwatermistrzów udałem 
się wraz z Beniem i Dawidem na 
nocleg do naszych gospodarzy 
państwa Bartkowskich. Po 
rozpakowaniu naszych bagaży i 
szybkim prysznicu zostaliśmy 
zaproszeni na kolację. W jej 
trakcie okazało się, że syn 
naszych gospodarzy tej był raz 
na pielgrzymce pieszej. Gdyby 
tego było mało, odkąd 
pielgrzymka idzie przez Łąkorz 
p. Bartkowscy zawsze z chęcią 
przygarniali pod swój dach 
pielgrzymów. Spoglądając na te 
dary, które czekały na Nas na 
stole, oraz rozmawiając z 
naszymi dobroczyńcami, 
dostrzegłem i usłyszałem coś 
ważniejszego niż kawałek 
chleba, szynki, czy słowo. To po 
raz kolejny była miłość, troska, 
współczucie Jezusa tego 
samego jak w obrazie Dobrego 
Samarytaniana, wobec Nas 
zmęczonych, utrudzonych, 
grzesznych i potrzebujących 
Miłosierdzia Bożego. Choć 
minęło kilka dni od tych 
wydarzeń, mam je żywo w 
pamięci i odkrywam w nich coś 
innego, ważnego, ale przed 
wszystkim pięknego nie z tej 
ziemi. Po raz kolejny ujrzałem 
Jezusa. Chwała Panu! CDN....

poszukiwaniu drogi życiowej wraz 
z Panem widziałem samego siebie 
przed oczami idąc w 2020 r., po raz 
pierwszy przed tron Maryi. Po 
przejściu około 12 km naszym 
oczom ukazał się Jamielnik, 
w którym mieliśmy pierwszy postój. 
Nasi gospodarze podjęli nas 
w swojej lokalnej remizie. Od lat 
dzięki wielkiemu sercu mieszkańców 
tego miasteczka, którzy organizują 
zrzutkę na poczęstunek dla 
pielgrzymów możemy nabrać sił 
i nieco odpocząć przed dalszą 
wędrówką. Szczerze pisząc po tym 
etapie miałem kryzys i to był swoisty 
paradoks. Znałem niemal na pamięć 
trasę, wiedziałem ile jeszcze czasu 
zajmie nam na dotarci do celu, 
pokonując biegiem taki dystans 
bywałem często mniej zmęczony niż 
takim marszem. Jak widać Pan 
Jezus pokazał mi, że to co dobre 
i ważne musi mnie coś kosztować. 
To są rekolekcje w drodze przede 
wszystkim dla ducha, a nie ciała. Nie 
można iść dla sportu, jak to mawiał 
ks. Kajetan. Po około 40 minutowej 
pauzie, udaliśmy się w dalszą drogę. 
Początek tego etapu nie był dla 
mnie łatwy, gdyż mama wraz 
z bratem wrócili do Iławy, do swoich 
obowiązków rodzinnych. Było mi 
smutno, ale wiedziałem, że się 
jeszcze z nimi zobaczę, a cel był 
dzisiaj tylko jeden, Łąkorz. Nim 
jednak to się zdarzyło w samym 
Jamielniku odwiedziliśmy parafię 
p.w. Św. Siostry Faustyny 
Kowalskiej. Tradycyjnie 
odmówiliśmy Koronkę do Bożego 
MIłosierdzia.  W tymi miejscu 
nurtowało mnie jedno pytanie, czy 
nasza wizyta zaowocowała 
konsekracją kościoła parafialnego, 
która miała mieć miejsce w 2021 r. 
Okazało się, że jeszcze to nie 
nastąpiło. Ks. Marek, miejscowy 
proboszcz wyraził przekonanie, że 
w tym roku już to nastąpi. 
Otrzymaliśmy błogosławieństwo 
i zaproszenie na przyszły rok! 
Dziękujemy ks. Proboszczowi za 
zaproszenie i swoją modlitwą 
będziemy omadlać dzieło 
konsekracji parafii w Jamielniku. 
Was też drodzy czytelnicy o to 
proszę :)
Kolejnym naszym przystankiem były 
Lekarty, miejsce szczególne. Ktoś 
mógłby się przyczepić 
i skomentować: „No tak, bo nie 
wypada inaczej napisać, a miejsce 
jak każde inne, co w tej wiosce niby 
jest szczególnego?” etc.  
Wyprzedzając te pytania, odpowiem 
następująco: To kolejny zakątek na 
ziemi, dzięki któremu doświadczamy 
miłości, szacunku, od Boga 
i Bliźniego na który my jako 

CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA

      
      DMG

Podczas tak zwanego kwadransu dla 
Bliźniego, lub pół godziny dla 
Rodziny udało mi się porozmawiać 
z Szymonem, który na pielgrzymce 
był po raz pierwszy. Interesujące jest 
to, że Szymona widziałem już dzień 
przed pielgrzymką w naszym 
parafialnym kościele w trakcie 
piątkowej Adoracji. Miałem 
przekonanie graniczące 
z pewnością, że w ostatniej chwili 
chce uczestniczyć w pielgrzymce. 
Powodem dla którego tak 
przypuszczałem było to, że  trzymał 
kartkę w ręku. Pomyślałem sobie, no 
to pięknie Panie Boże, jest nas coraz 
więcej. Gdybym miał jakieś 
wątpliwości, to zostały one rozwiane 
przez ks. Kajetana. Po skończonym 
uwielbieniu Najświętszego 
Sakramentu, podszedłem do 
naszego przewodnika, który oznajmił 
mi, że Szymon zapisał się na 
pielgrzymkę. Ponadto wyszło na jaw, 
iż mama z którą przyszedł do naszej 
świątyni, była kilkanaście razy pieszo 
na Jasnej Górze, więc wzorzec do 
złapania tzw. Bakcyla pątniczego 
miał konkretny. W każdym razie, 
okazało się, że jest spokrewniony 
z Gosią, którą jeszcze parę lat temu 
była członkiem Pomezanii. Gdyby 
tego było mało, to odwiedziła nas 
w Oborach, wraz z paroma innymi 
osobami, dając nam motywacyjnego 
kopa, pokłady energii, które tego 
dnia były nam bardzo potrzebne. 
Dziękuje  w imieniu swoim i grupy 
Gosiu za twoje odwiedziny! 
Wracając  do brzegu, to mimo 
różnicy wieku, nasze wspólne 
duchowe potrzeby oraz sprawy 
z którymi poszliśmy na pielgrzymkę 
bardzo się zazębiały. Słuchając tego 
co mówił Szymon, o wzrastaniu 
w wierze, rozpoznawaniu Woli Bożej, 



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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   INTENCJA  PAPIESKA 
NA MIESIĄC
WRZESIEŃ

rodziców: Jana i Reginę 
Niesłuchowskich.
18:00 + Za zmarłego Adriana 
i Jerzego Jonowskich w rocznicę 
śmierci.

10 września  sobota
7:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Chomika w 6. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Łagockiego w 30. dzień po 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego Jerzego 
Błażejczyka w 1. rocznicę śmierci 
oraz za jego rodziców: Jana 
i Bronisławę Błażejczyków.
18:00 + Za zmarłego męża 
Henryka Łęgowskiego w 19. 
rocznicę śmierci, za syna Tomasza 
w 17. rocznicę śmierci, za 
rodziców z obu stron, za Romana 
Mrozowskiego oraz zmarłych 
z rodziny.

11 września  XXIV 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 zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
12:00 + Za zmarłą Jadwigę 
i Franciszka Fanclau oraz 
krewnych i znajomych.
12:00 + Za zmarłą Jadwigę 
Jaskulską z okazji 80. urodzin i za 
zmarłego Jana Jaskulskiego.
13:15 + Za zmarłego Celestyna 
i Teresę Orzechowskich, za 
Urszulę i Wacława Jakielskich 
oraz zmarłych z rodziny.
15:00 + Za zmarłego męża 
Franciszka Swata w 15. rocznicę 
śmierci, za rodziców z obu stron 
i za brata Władysława 
Błażejewskiego.
18:00 + Za zmarłego Jacka Igrasa 
w 2. rocznicę śmierci.

INTENCJE MSZALNE
5 września  poniedziałek

7:00 + Za zmarłego Tadeusza 
Wacławskiego w 15. rocznicę 
śmierci.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy oraz 
o powrót do zdrowia brata 
Kazimierza z okazji urodzin.
18:00 + Za zmarłą Teresę i Henryka 
Czajkowskich.
18:00 + Za zmarłego Marcina 
Krajewskiego w 9. rocznicę śmierci 
i jego rodziców oraz za Józefa 
Sadowskiego.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).

6 września  wtorek
7:00 + Za zmarłą Zofię Bulińską.
18:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Suchockiego w 1. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą Bronisławę 
Skibę i za Bogumiłę Woś.
18:00 + Za zmarłą Apolonię 
i Antoniego Kielczyków, za Janinę 
i Władysława Stępniów, za Urszulę 
i Zygmunta Wieczorków oraz 
Krzysztofa Karczewskiego.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).

7 września  środa
7:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00  O Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, dary Ducha Świętego 
i opiekę Matki Bożej dla 
wszystkich dzieci objętych 
modlitwą VIII Róży Rodziców, dla 
naszych kapłanów oraz członkiń 
VIII Róży Żywego Różańca 
Rodziców.
18:00 + Za zmarłą Teresę 
Graduszewską (Mszę św. zamówili 
sąsiedzi z klatki).
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za zmarłego Bronisława, 
Stanisławę i Wiesława Kuklińskich 
oraz za Mariannę i Bolesława 
Szpadkiewiczów.

8 września  czwartek
7:00 Podziękowanie Matce Bożej 
Skępskiej za otrzymane łaski 
z prośbą o dalszą opiekę.
18:00 + O radość życia wiecznego 
dla zmarłych rodziców: dla 
Marianny i Stanisława Olszewskich 
w dniu urodzin Marianny.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Bronisławę Szternicką w 27. 
rocznicę śmierci i za Jana 
Szternickiego w 7. rocznicę śmierci.

9 września  piątek
7:00 + Za zmarłego Jerzego 
Witkowskiego w 30. dzień po 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + O radość nieba i potrzebne 
łaski dla zmarłej Wiesławy 
Kaczerowskiej (Mszę św. zamówiła 
bratowa z mężem).
18:00 + Za zmarłego Andrzeja 
Kubińskiego w 10. rocznicę 
śmierci, za jego rodziców, za 
zmarłych: Jadwigę, Kazimierza 
i Roberta Frąckiewiczów oraz za 



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

1. Antoni Owczarek
zmarł 25 V 1991 r.
2. Maria Drapała

zmarł 28 V 1991 r.
3. Anna Mroszczyk
zmarła 8 VI 1991 r.
4. Jan Falkowski

zmarł 17 VI 1991 r.
5. Łucja Ikaniewicz
zmarła 28 IV 1992 r.

6. Jan Wilk
zmarł 30 IV 1992 r.

7. Leokadia Kłodawska
zmarł 2 V 1992 r.
8. Zenon Robacki
zmarł 5 V 1992 r.

9. Henryk Lewandowski
zmarł 4 IV 1993 r.

10. Henryka Kowalska
zmarła 11 IV 1993 r.
11. Walerian Fafiński

zmarł 6 II 1994 r.
12. Stanisław Olszewski

zmarł 20 II 1994 r.
13. Jan Lewalski
zmarł 6 III 1995 r.

14. Ryszard Szatkiewicz
zmarł 13 III 1995 r.

15. Stanisław Joniak
zmarł 23 II 1996 r.

16. Henryk Wczysła
zmarł 28 II 1996 r.

17. Stanisław Rypiński
zmarł 5 II 1997 r.

18. Tadeusz Kamiński
zmarł 8 II 1997 r.

19. Henryk Traczyk
zmarł 14 III 1998 r.

20. Kazimiera Kirzenkowska
zmarła 18 III 1998 r.
21. Ludwik Wingert
zmarł 22 I 1999 r.
22. Józefa Sowa

zmarła 24 I 1999 r.
23. Anna Czołba
zmarła 7 I 2000 r.

24. Zdzisław Sobkowiak
zmarł 10 I 2000 r.

25. Marian Pajewski
zmarł 26 I 2000 r.

26. Danuta Ziółkowska
zmarła 09. IX 2019 r.
27. Leopold Thamm
zmarł 12 IX 2019 r.

28. Andrzej Szajewski
zmarł 15 IX 2019 r.

29. Lech Wasilewski
zmarł 15 IX 2019 r.

30. Andrzej Łoźniewski
zmarł 15 IX 2019 r.

31. Leszek Kalbarczyk
zmarł 24 VII 2022 r.

32. Elżbieta Orzechowska
zmarła 30 VII 2022 r.

Tygodnik  ALBERTÓWKA

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. Andrzej Klukowski
 Ksiądz rezydent

     ks. Kajetan Jan Jakubowski

Ofiarodawcy i dobroczyńcy parafii
budowy kościoła św. Brata Alberta
w Iławie, których w sposób szczególny polecimy 
Bogu podczas Mszy św.
w dniu 11. 09.  2022 r. o godzinie 07:304 września 2022 r. – XXIII 

niedziela zwykła

1.Dziś dwudziesta trzecia
niedziela w ciągu roku 
kościelnego. Sprawując 
tajemnicę męki, śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa, 
uwielbiliśmy Boga 
i zaczerpnęliśmy ze źródła 
Bożej łaski. Niech te dary 
umacniają nas na drogach 
codziennego życia i dawania 
świadectwa naszej bliskości 
z Bogiem. 

2.Serdecznie witamy w naszej 
wspólnocie ks. Andrzeja 
Klukowskiego, który w miniony 
czwartek, 1 września, rozpoczął 
pracę duszpasterską w naszej 
parafii. Ks. Andrzejowi życzymy 
wielu Bożych łask.

3.W tym tygodniu dzieci 
i młodzież rozpoczęły nowy rok 
szkolny. Zatroszczmy się 
o dobre wychowanie młodego 
pokolenia. Postarajmy się 
znaleźć czas dla naszych 
dzieci – interesujmy się ich 
postępami w szkole, zadbajmy 
o ich udział w lekcjach religii. 
Przypominamy ponadto, że 
przygotowanie do sakramentów 
świętych – do pierwszej 
spowiedzi i Komunii Świętej 
oraz do bierzmowania odbywa 
się przy parafii. Nasza 
wspólnota parafialna dla dzieci 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
i młodzieży ma wiele propozycji: 
liturgiczna służba ołtarza 
(ministranci i lektorzy) czy schola 
dziecięca i młodzieżowa, Szkolne 
Koło Caritas, które po wakacyjnej 
przerwie wznowią swoją 
działalność. Zachęcamy do 
wstąpienia w szeregi tych grup.
 
4.W czwartek, 8 września, 
przypada święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny. 
W Polsce ten liturgiczny obchód 
nazywany jest popularnie świętem 
Matki Bożej Siewnej. Przez 
wstawiennictwo Maryi będziemy 
modlić się za wszystkich 
pracujących na roli, aby ich praca 
i trud wydawały błogosławione 
owoce.

5.Przekazujemy najlepsze 
życzenia obchodzącym w tym 
tygodniu imieniny i urodziny. 
Zmarłych polecamy Bożemu 
miłosierdziu. 


