
11.09.22 NIEDZIELA
Wj 32,711.1314; Ps 51; 
1Tym 1,1217; Łk 15,132

„RADOŚĆ NASTAJE WŚRÓD 
ANIOŁÓW BOŻYCH Z 
POWODU JEDNEGO 

GRZESZNIKA, KTÓRY SIĘ 
NAWRACA”

 12.09.22 PONIEDZIAŁEK
1Kor 11,1726.33; Ps 40; 

Łk 7,110
„GDY ZBIERACIE SIĘ, BY 
SPOŻYWAĆ WIECZERZĘ, 
POCZEKAJCIE JEDNI NA 

DRUGICH”

13.09.22 WTOREK
1Kor 12,1214.2731a; Ps 100; 

Łk 7,1117
„ALBOWIEM PAN JEST 

DOBRY”

14.09.22 ŚRODA
Lb 21,4b9 lub Flp 2,611; 

Ps 78; J 3,1317
„WIELKICH DZIEŁ BOGA NIE 

ZAPOMINAJMY”

15.09.22 CZWARTEK
Hbr 5,79; Ps 31; J 19,2527 lub 

Łk 2,3335
„A TWOJĄ DUSZĘ MIECZ 

PRZENIKNIE”

16.09.22 PIATEK
1Kor 15,1220; Ps 17; Łk 8,13
„WOŁAM DO CIEBIE, BO TY 

MNIE, BOŻE, WYSŁUCHASZ”

17.09.22 SOBOTA
1Kor 15,3537.4249; Ps 56; 

Łk 8,415
„ZIARNO W ŻYZNEJ ZIEMI 
OZNACZA TYCH, KTÓRZY 
WYSŁUCHAWSZY SŁOWA 

SERCEM….”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Obchodzimy kolejny Tydzień 
Wychowania. Jest to już 
dwunasty. Hasłem 
tegorocznego są słowa 
zaczerpnięte z Ewangelii św. 
Jana: „Ja jestem drogą i 
prawdą, i życiem” (J14, 6). 
Warto nad tymi słowami się 
pochylić. Co one znaczą dla 
nas? Jezus drogą do Ojca. Czy 
to dla nas jest oczywiste? 
Treścią wiary, którą chce Jezus 
przekazać, jest prawda o tym, 
że Ojciec jest w Synu i Syn jest 
w Ojcu. W tym roku Tygodniowi 
towarzyszy postać św. Józefa 
Bilczewskiego, arcybiskupa 
Lwowa. To wielki Polak i 
patriota. 20 marca 2023 minie 
setna rocznica jego śmierci. W 
swoim nauczaniu pokazał jak 
bliska jest mu problematyka 
wychowania. Uważał, że 
warunkiem owocnego 
wychowania jest czas, 
zdolności, siły poświęcone 
młodemu człowiekowi. Józef 
Bilczewski urodził się 26 
kwietnia 1860 r. się w 
Wilamowicach (diecezja bielsko 
 żywiecka). Miał ośmioro 
rodzeństwa. Rodzice dbali o 
wychowanie religijne dzieci. 
Pochodził z ubogiej rodziny. 
Doświadczył trudnych 
warunków życia.  W domu 
rodzinnym uczono go miłości 
do Ojczyzny i szacunku do 
starszych. Uczył się w szkole 
podstawowej w Wilamowicach, 
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DUSZPASTERSKIE....................4

Kętach, w gimnazjum w 
Wadowicach. Wstąpił do 
seminarium duchownego w 
Krakowie. W 1884 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. W 1900 
został mianowany arcybiskupem 
Lwowa. Okres jego posługi 
przypadł na trudny czas I wojny 
światowej, a po jej zakończeniu, 
kształtowaniu się nowych granic 
nowych państw w Europie. Zmarł 
jak podaje się z przepracowania 
20 marca 1923. Świętym został 
ogłoszony 23 października 2005. 
Św. Józef Bilczewski uczył i 
pokazywał, jak kochać Boga i 
ludzi. Z okazji XII Tygodnia 
Wychowania został skierowany 
List Pasterski Episkopatu Polski. 
Pochylmy się nad nim. „(…) 
Musimy więc pytać siebie 
nieustannie, w jaki sposób my, 
jako wychowawcy, rodzice, 
dziadkowie, nauczyciele, 
uwzględniamy w naszych 
relacjach z wychowankami to, że 
jesteśmy uczniami Chrystusa? 
(…) Życie człowieka nie 
ogranicza się do doczesności, 
dlatego chrześcijański 
wychowawca patrzy na swoje 
zadania z perspektywy wiary, 
która sięga poza horyzont tego 
świata. Dla arcybiskupa 
Bilczewskiego Kościół jest 
„szkołą dla nieba”, która w swym 
programie wychowawczym 
uwzględnia ostateczny cel 
istnienia. Takie spojrzenie ratuje 
przed pesymizmem sianym przez 
tych, „według których nie warto 
żyć”, gdyż „życie, według nich 
jest złem i tylko złem”, i tworzy je 
tylko „bezcelowe ciągłe cierpienie 
i straszna nuda” (Św. abp Józef 
Bilczewski, Młodości! Ty nad 
poziomy wylatuj! List Pasterski do 
uczniów szkół średnich i 
seminariów nauczycielskich). 
Wiara i zaufanie Bogu wnosi 
natomiast w pracę wychowawczą 
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optymizm i nadzieję. Życie ma sens. 
Gwarantem tego sensu jest Bóg, 
który pomimo obecnego w świecie 
zła i cierpienia zapewnia nas, że to 
do Niego należy ostatnie słowo. 
Sens ma również wychowywanie, 
także wtedy, kiedy w życiu 
wychowanków nie widać jeszcze 
owoców podejmowanych wysiłków. 
Trzeba oczywiście czynić wszystko, 
co w naszej ludzkiej mocy, korzystać 
z dostępnych metod i środków 
wychowawczych, ale trzeba też 
pamiętać o modlitwie i powierzeniu 
wychowanków Bogu, który „mocą 
działającą w nas może uczynić 
nieskończenie więcej, niż prosimy 
czy rozumiemy” (Ef 3,20). 
(…)Człowiek, który z wiarą patrzy na 
życie, w planowaniu swojej 
przyszłości radzi się zawsze Jezusa, 
który jest jedyną pewną i bezpieczną 
Drogą. Dokonując w ten sposób 
mądrych wyborów dobrze i 
kompetentnie będzie wypełniał swe 
obowiązki. Będzie czynił wszystko z 
oddaniem i z miłością. Powiemy 
wtedy o kimś takim, że jest to lekarz, 
nauczyciel, ksiądz, urzędnik z 
„powołania”. Ten ktoś odnalazł swoje 
miejsce w życiu i dobrze 
wykorzystuje swoje predyspozycje 
oraz talenty w służbie Bogu i dla 
dobra bliźnich.(…) Niech we 
wszystkim, co czynimy, towarzyszy 
nam przesłanie św. abpa Józefa 
Bilczewskiego: „Panu Bogu dajmy 
zawsze pierwsze miejsce w naszej 
myśli i sercu! Nie traćmy Go nigdy z 
oczu! Niech będzie tą gwiazdą, 
wedle której mamy się orientować w 
każdym życia przypadku” (Św. abp 
Józef Bilczewski, Młodości! Ty nad 
poziomy wylatuj! List Pasterski do 
uczniów szkół średnich i seminariów 
nauczycielskich).Jakże ważne jest 
to, byśmy kształtowali serca własne i 
bliźnich w oparciu o Ewangelię. Tak 
uformowane serca będą mężne i 
zdolne do konfrontacji z trudną 
sytuacją, w jakiej przychodzi nam 
żyć”. Jako zakończenie niech będą 
słowa piosenki: „Dziękuję Jezu za 
prawdę wiary, Ona mnie uczy, jak 
trzeba żyć. Dzięki za łaskę, która 
umacnia, Bez Ciebie Boże, nie 
znaczę nic”.

Piotr Kamiński

gitarzystę, ale przede wszystkim 
osobę, która dbała o dobre 
morale i nastroje w naszej grupie 
przez te  13 dni. W trakcie 
konwersacji,  okazało się, że jest 
współziomkiem, bo też pochodzi 
z Iławy. Był na pielgrzymce 
więcej niż kilka razy, więc tym 
razem rozmawiałem z 
weteranem Pomezanii Iława. 
Miał 3 albo 4 lata przerwy 
pielgrzymkowej. Za namową 
swojego kolegi Szymona, z 
którym razem bywał na 
pątniczym szlaku, na tzw. 
Spontanie zapisali się na 
pielgrzymkę. Łukasz nie 
wędrował sam, bo ze swoją 
dziewczyną Darią, którą którą 
poznałem kiedyś na wspólnych 
biegowych trasach. Na co dzień 
obydwoje służą w wojsku. Z 
Łukaszem też udało się znaleźć 
wspólny język w postaci hobby 
jakim był sport. Dodatkowo 
mieliśmy analogiczne 
spostrzeżenia na otaczający 
świat i przede wszystkim od tego 
momentu złapałem z nim bardzo 
dobry kontakt. Łukaszu, Dario, 
dziękuje wam za ten wspólny 
czas pielgrzymowania, wiele 
pięknych, trudnych i zabawnych  
chwil. Mam nadzieje, że kiedyś 
nasze ścieżki życiowe znowu się 
przetną, najlepiej znowu na 
wspólnym podążaniu do 
Częstochowy. Niedługo potem 
doszliśmy do Ostrowitego, 
weszliśmy do kościoła p.w. św. 
Jakuba Apostoła.  Po krótkim 
odpoczynku i nabraniu sił 
ruszyliśmy w dalszą drogę na 
postój obiadowy do 
miejscowości Górale. Mimo, że 
ten etap liczyła tylko 4 km, to nie 
należał on do najłatwiejszych. 
Powodem takiego stanu rzeczy 
była droga gruntowa, która pod 
wpływem deszczu zamieniła się  
w grzęzawisko. W żadnym 
wypadku nie spodowało to 
strącenia uśmiechów z naszych 
wilgotnych twarzyczek. Tym 
bardziej, że nie pozwolił nam na 
to brat Wiesław, który wraz z 
synami wędrował do duchowej 
Stolicy naszego kraju. Swoim 
występem artystycznym i 
piosenką o duchu świętym, tak 
poderwał naszą grupę, że niemal 
fruwaliśmy, po tej błotnistej 
drodze. W tym dniu 
wysłuchalimy  pierwszej 
konferencji pielgrzymkowej 
autorstwa ks. Kajetana, o czym 
ona była oraz dlaczego tak 
bardzo uwielbiam postój w 
Konojadach, dowiecie się za 
tydzień. Chwała Panu!  

Nazajutrz mieliśmy pobudkę dość 
późno jak na standardy pielgrzymki, 
bo dopiero o 7:30. Wynikało to z 
dwóch rzeczy: po pierwsze była 
niedziela i specjalnie dla nas 
pątników ks. Proboszcz 
przeorganizował godziny 
Eucharystii. Po drugie, co 
ważniejsze, drugi dzień podążania 
do tronu Maryi nie liczył jeszcze 
wielu kilometrów, stąd mogliśmy 
sobie pozwolić na takie 
udogodnienia :D Tamten dzień 
Pański był szczególny też z innego 
powodu: Padał deszcz. Na naszej 
wędrówce do Częstochowy były 
dosłownie dwa dni gdzie musieliśmy 
się zmagać z taką aurą. Nie 
wspomnę, żeby to było komfortowe, 
ale z drugiej strony, co to za 
pielgrzymka, gdzie nie trzeba 
wciągać na siebie deszczaka, 
peleryny, czy nakładać kaptura? 
Poza tym wędrowanie po mokrej 
nawierzchni i chłodzie daje swoistą 
ulgę. Zdążyłem zatęsknić za 
deszczem, uwierzcie. W Ewangelii 
słyszeliśmy o tym, żeby nie 
gromadzić sobie skarbów na ziemi, 
a w niebie.  Ks. Kajetan w swojej 
homilii stwierdził, że żniwa, w czasie 
których wędrowaliśmy są kluczowym 
porą, bo dzięki pracy rolników 
możemy mieć pożywienie. Nasz 
przewodnik podkreślił, żeby mimo 
tego okresu to, co materialne nie 
przesłoniło nam tego, co jest 
ważniejsze dla chrześcijan. Mamy 
dbać o swoje dusze, aby dojść 
kiedyś do nieba. Przed samym 
wymarszem z naszego pierwszego 
noclegu, udało Mi, Beniowi oraz 
Dawidowi  spotkać się jeszcze z 
naszymi gospodarzami. Zrobiliśmy 
sobie wspólne zdjęcie, wymieniliśmy 
się numerami i podziękowaliśmy za 
ich serdeczność. Około godziny 11 
opuściliśmy Łąkorz, z tradycyjną 
pożegnalną pieśnią, której wersy 
brzmiały następująco: Bóg Zapłać 
Wam, Alleluja. Wrócimy tu, Alleluja. 
Błyskawicznie przeszliśmy z tego 
utworu  do kolejnego, pt. Ześlij 
Deszcz. Było to oczywiście, pół 
żartem, pół serio, bo chodziliśmy po 
drodze wypełnionymi kałużami, oraz 
wśród kropel wody na naszych 
włosach, ubraniach, czy butach. 
Panowała, więc świetna 
atmosfera,pełna radości i braterskiej 
miłości.Podczas marszu do 
kolejnego naszego postoju, czyli 
Ostrowitego k. Jabłonowa 
Pomorskiego, po raz kolejny było 
tzw. pół godziny dla rodziny. Tym 
razem udało mi się bliżej poznać 
Łukasza, naszego niezawodnego DMG

CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA



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

17 września  sobota

7:00 + Za zmarłą Halinę 
Krzemieniewską (Mszę św. 
zamówili sąsiedzi 
z ul. Grudziądzkiej).
18:00 + O łaskę nieba dla 
rodziców: Marty i Józefa 
Pajewskich, dla siostry Krystyny, 
brata Stanisława, bratowej 
Agnieszki oraz dla zmarłych 
z rodziny Pajewskich 
i Szylakowskich.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Krystynę i Tadeusza Różyckich, 
za brata Mariusza Różyckiego 
oraz zmarłych z rodziny 
Dąbrowskich, Różyckich 
i Czarkowskich.

18 września  XXV niedziela 
zwykła

6:30 + Za zmarłą Wiesławę Łucję 
Kaczerowską w 30. dzień po 
pogrzebie.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
9:00 + Za zmarłego męża 
Andrzeja Szajewskiego w 3. 
rocznicę śmierci.
10:30 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
10:30 + Za zmarłego Grzegorza 
Orzechowskiego w 14. rocznicę 
śmierci i za Kazimierza 
Orzechowskiego.
12:00 + Za zmarłego Wiesława 
Rulkiewicza w 10. rocznicę 
śmierci.
13:15  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie 
dla Teresy i Zygfryda z okazji 50. 
rocznicy ślubu oraz o potrzebne 
łaski dla ich dzieci z rodzinami.
15:00  O zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Edwarda 
Rudczyńskiego w 82. rocznicę 
urodzin.
15:00 + Za zmarłą Renatę 
Rudczyńską w 10. rocznicę 
śmierci.
18:00  Prośba o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie 
i opiekę Matki Bożej dla Beaty 
Gałązkiewicz z okazji 51. 
rocznicy urodzin.

INTENCJE MSZALNE
12 września  poniedziałek

7:00 + Za zmarłą Małgorzatę.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za zmarłego Władysława 
Jarnutowskiego w 4. rocznicę 
śmierci, za jego rodziców, a także 
za Jana i Tadeusza Zgorzelskich.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Stanisława i Jadwigę Bladowskich, 
za Stanisława i Katarzynę 
Rosickich oraz Bronisława 
i Gertrudę Józefowiczów.

13 września  wtorek

7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla syna Jacka z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz o łaskę 
umocnienia wiary dla całej rodziny.
7:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla członkiń IV 
Róży Żywego Różańca i ich rodzin.
18:00 + Za zmarłą córkę Annę 
Ciesielską w 14. rocznicę śmierci, 
za dziadków: Kazimierza 
i Czesławę Gabrielów oraz Stefanię 
i Mieczysława Szczepańskich.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Martę i Antoniego Modrzewskich, 
za Mariannę Modrzewską, za 
Jadwigę i Stanisława Modrzewskich 

oraz Wiktorię i Józefa Wysockich.

14 września  środa

7:00 + Za zmarłą Bogusławę 
Maciejewską w 30. dzień po 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego Edmunda 
Gwoździńskiego, za rodziców z obu 
stron i za rodzeństwo z obu stron.
18:00 + Za zmarłego Teodora 
Krzyżniewskiego w 21. rocznicę 
śmierci oraz za Barbarę i Edmunda 
Krzyżniewskich.
7:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).

15 września  czwartek

7:00 + Za zmarłego Tadeusza w 38. 
rocznicę śmierci oraz za Krystynę 
i Jerzego Suder.
7:00 + Za zmarłą Joannę 
Ulanowską w 30. dzień po 
pogrzebie.
18:00  O zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Danuty Umińskiej 
z okazji urodzin.
18:00 + Za zmarłą Teresę Wilgę 
w 18. rocznicę śmierci i za 
Aleksandra Wilgę, za Agnieszkę 
i Alojzego Lewandowskich oraz 
Henryka Zimickiego.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za zmarłą siostrę Hannę 
Araszkiewicz i za brata Eugeniusza 
Pestę.

16 września  piątek

7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Oliwii z okazji urodzin.
18:00 + Za zmarłego Edwarda 
Podgórskiego w rocznicę urodzin.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Jerzego i Jadwigę Lewandowskich 
oraz za babcie i dziadków z obu 
stron.
18:00 + Za zmarłą Kazimierę 
Osowską w 6. rocznicę śmierci, za 
męża Józefa i za rodziców z obu 
stron.



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

1. Dorota Gołąb
zmarła 21 VI 1991 r.

2. Henryka Nowakowska
zmarła 28 VI 1991 r.
3. Stefan Wołoszuk
zmarł 9 VII 1991 r.
4. Zofia Jedynak

zmarła 11 VII 1991 r.
5. Edmund Błaszkowski

zmarł 17 VII 1991 r.
6. Henryk Maćkiewicz

zmarł 9 V 1992 r.
7. Władysław Olzacki

zmarł 19 V 1992 r.
8. Marta Zielińska
zmarła 2 VI 1992 r.

9. Paweł Szylakowski
zmarł 2 VI 1992 r.
10. Piotr Banaś

zmarł 6 V 1993 r.
11. Julian Rynkowski

zmarł 7 V 1993 r.
12. Marianna Borkowska

zmarła 22 II 1994 r.
13. Anna Ertmańska
zmarła 4 III 1994 r.
14. Rozalia Policha
zmarła 4 IV 1995 r.
15. Henryk Sikorski
zmarł 5 IV 1995 r.

16. Henryk Abramowicz
zmarł 3 III 1996 r.

17. Zygmunt Pawlik
zmarł 24 III 1996 r.

18. Urszula Cybulska
zmarła 26 II 1997 r.
19. Tadeusz Guść
zmarł 12 III 1997 r.

20. Władysław Polak
zmarł 2 IV 1998 r.

21. Hildegarda Krasińska
zmarła 5 IV 1998 r.
22. Antoni Graszk
zmarł 23 I 1999 r.

23. Józef Mieczławski
zmarł 25 I 1999 r.

24. Stefania Strzelczyk
zmarła 4 II 2000 r.

25. Antoni Wróblewski
zmarł 11 II 2000 r.

26. Jadwiga Fanslau
zmarła 19 IX 2019 r.
27. Jan Górzyński
zmarł 21 IX 2019 r.

28. Jadwiga Łuszczyńska
zmarła 22 IX 2019 r.
29. Halina Mocna

zmarła 24 IX 2019 r.
30. Krzysztof Szczygłowski

zmarł 25 IX 2019 r.
31. Halina Krzemieniewska

zmarła 30 VII 2022 r.
32. Jerzy Witkowski
zmarł 9 VIII 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. 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 18. 09.  2022 r. o godzinie 07:3011 września 2022 r. – XXIV 

niedziela zwykła

1.Dziś dwudziesta czwarta 
niedziela zwykła w ciągu roku. 
Dobry Bóg 
w swojej łaskawości zgromadził 
nas w świątyni, abyśmy po raz 
kolejny sprawowali pamiątkę 
męki, śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa. 
Niech moc Boga płynąca 
z tajemnicy Eucharystii 
wspomaga nas w naśladowaniu 
Zbawiciela i dźwiganiu 
codziennego krzyża.
 
2.Dziś początek Kwartalnych 
dni modlitw za dzieci, młodzież 
i wychowawców. Rozpoczyna 
się Tydzień Wychowania. 
W naszej modlitwie będziemy 
prosili Boga o wzrastanie 
w świętości dla dzieci 
i młodzieży, a dla 
wychowawców 
i rodziców, aby byli dla swoich 
dzieci przykładem wiary, 
nadziei i miłości do Boga 
i Kościoła.

3.Dzisiaj przypada także 
kolejna rocznica ataku 
terrorystycznego na World 
Trade Center w Nowym Jorku. 
Niech dobry Bóg okaże 
miłosierdzie wszystkim, którzy 
zginęli w terrorystycznych 
zamachach.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
4.We wtorek, 13 września, kolejny 
dzień fatimski. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. Porządek 
nabożeństw w tym dniu będzie 
tradycyjny: o 17:15 – różaniec 
fatimski, o 18:00 Msza św. 
z kazaniem, po Mszy św. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu, a na 
zakończenie Apel Jasnogórski 
o godz. 20:30.

5.W środę, 14 września, przypada 
święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego upamiętniające 
odnalezienie relikwii krzyża, na 
którym umarł i dokonał zbawienia 
świata nasz Pan Jezus Chrystus. 
W czasach, kiedy symbole naszej 
wiary są znieważane, miejmy 
odwagę przyznać się, że jesteśmy 
chrześcijanami przez pobożne 
czynienie tego znaku, gdy 
przechodzimy obok kościoła czy 
przez okazywanie szacunku 
przydrożnym kapliczkom 
i krzyżom.

6.W sobotę, 17 września, przypada 
80. rocznica sowieckiej agresji na 
Polskę. Pamiętajmy w naszych 
modlitwach o pomordowanych na 
Wschodzie, o ofiarach Golgoty 
Wschodu. Prośmy także, by trudne 
i nierozwiązane dotąd kwestie 
wspólnych dziejów polsko
rosyjskich mogły doczekać się 
sprawiedliwego i zgodnego z 
historyczną prawdą 
rozstrzygnięcia.

7.W następną niedzielę ofiary 
złożone na tacę będą 
przeznaczone na utrzymanie 
Wyższego Seminarium 
Duchownego w Elblągu.

8. Solenizantom i jubilatom 
tygodnia składamy serdeczne 
życzenia zdrowia i wielu Bożych 
łask. O dar miłosierdzia i życia 
wiecznego pomódlmy się dla  
zmarłych w tym tygodniu parafian.


