
18.09.22 NIEDZIELA
Am 8,47; Ps 113; 

1Tym 2,118; Łk 16,113
„CHCĘ WIĘC, BY MĘŻCZYŹNI 

MODLILI SIĘ NA KAŻDYM 
MIEJSCU…”

19.09.22 PONIEDZIAŁEK
Prz 3,2735; Ps 15; Łk 8,1618

„BO PAN SIĘ BRZYDZI 
PRZEWROTNYM”

20.09.22 WTOREK
Prz 21,16.1013; Ps 119; 

Łk 8,1921
„KTO USZY ZATYKA NA 

KRZYK UBOGIEGO, SAM 
BĘDZIE WOŁAŁ….”

21.09.22 ŚRODA
Ef 4,17.1113; Ps 19; 

Mt 9,913
„NIE POTRZEBUJĄ 

LEKARZA ZDROWI…”

22.09.22 CZWARTEK
Koh 1,211; Ps 90; Łk 9,79
„NAUCZ NAS LICZYĆ DNI 

NASZE…”

23.09.22 PIĄTEK
Koh 3,111; Ps 144; Łk 9,1822

„ZAPYTAŁ ICH: A WY ZA 
KOGO MNIE UWAŻACIE”

24.09.22 SOBOTA
Koh 11,912.8; Ps 90; 

Łk 9,43b45
„USUŃ PRZYGNĘBIENIE ZE 

SWEGO SERCA(…) BO 
MŁODOŚĆ JAK ZORZA 

PRZEMIJA”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Dziś w Kościele w Polsce 
obchodzimy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu. Mówiąc 
o środkach społecznego 
przekazu mamy na myśli 
telewizję, radio, prasę, Internet. 
Nie trzeba nikogo przekonywać, 
że, na co dzień korzystamy 
z dobrodziejstw tych urządzeń. 
Jedni w mniejszym, drudzy 
w większym stopniu. Obejmują 
one swym zasięgiem wszystkie 
sfery życia ludzkiego.  
Codziennie jesteśmy 
bombardowani różnymi 
wiadomościami. Ludzie mówią 
do nas potokiem słów. Połowę 
z nich często puszczamy mimo 
uszu. Zagłębiamy się w swoich 
myślach. Sztuka umiejętnego 
słuchania wymaga cierpliwości. 
Słuchanie oznacza, że się 
zatrzymujemy. Słuchanie 
zobowiązuje do milczenia. 
Powinniśmy zastanowić się czy 
potrafimy słuchać. A z tym bywa 
różnie. Sam Pan Jezus 
zachęca nas do umiejętności 
słuchania. Mówi do nas: „Kto 
ma uszy do słuchania, niechaj 
słucha” (Łk 8,18). Aby 
dostarczać jakiś rzetelnych 
informacji trzeba słuchać – 
napisał Papież w orędziu. 
W tym roku już po raz 
pięćdziesiąty szósty jest 
obchodzony ten dzień. 
„Słuchanie uchem serca” tak 
brzmi tegoroczne hasło . Co 
pisze Papież w orędziu? 
„(…)Z kart Biblii dowiadujemy 
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się, że słuchanie nie oznacza 
jedynie percepcji akustycznej, ale 
jest zasadniczo związane 
z relacją dialogu między Bogiem 
a ludzkością. „Shema’ Israel  
Słuchaj, Izraelu” (Pwt 6, 4), wstęp 
do pierwszego przykazania Tory 
jest nieustannie powtarzany 
w Biblii do tego stopnia, że św. 
Paweł stwierdzi, iż „wiara rodzi 
się ze słuchania” (Rz 10, 17). 
Inicjatywa należy bowiem do 
Boga, który mówi do nas, a my 
odpowiadamy słuchając Go; 
a nawet to słuchanie pochodzi 
przecież z Jego łaski, jak to się 
dzieje w przypadku noworodka, 
który reaguje na spojrzenie i głos 
mamy oraz taty. Wśród pięciu 
zmysłów tym uprzywilejowanym 
przez Boga wydaje się być słuch, 
może dlatego, że jest on mniej 
inwazyjny, bardziej dyskretny niż 
wzrok, a zatem pozostawia 
człowiekowi większą wolność. 
 (…)Słuchanie jest więc 
pierwszym nieodzownym 
składnikiem dialogu i dobrej 
komunikacji. Nie można 
komunikować się, jeśli najpierw 
się nie słucha, a bez umiejętności 
słuchania nie ma dobrego 
dziennikarstwa. Aby dostarczać 
rzetelnych, wyważonych 
i kompletnych informacji, trzeba 
słuchać przez długi czas. Aby 
zrelacjonować wydarzenie lub 
opisać rzeczywistość 
w reportażu, trzeba umieć 
słuchać, być gotowym także do 
zmiany zdania i modyfikacji 
własnych początkowych założeń. 
(…)Również w Kościele istnieje 
wielka potrzeba słuchania 
i wsłuchiwania się. Jest to 
najcenniejszy i najbardziej 
odradzający dar, jaki możemy 
sobie nawzajem ofiarować. My, 
chrześcijanie, zapominamy, że 
posługa słuchania została nam 
powierzona przez Tego, który jest 
słuchaczem par excellence i że 
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jesteśmy powołanie do uczestnictwa 
w Jego dziele. „Powinniśmy słuchać 
poprzez ucho Boga, jeśli chcemy 
móc przemówić poprzez Jego 
Słowo”. Tak protestancki teolog 
Dietrich Bonhoeffer przypomina 
nam, że pierwsza służba, jaką 
jesteśmy winni innym w komunii, 
polega na słuchaniu ich. Kto nie 
umie słuchać swojego brata, wkrótce 
nie będzie już zdolny słuchać także 
Boga. (...)Właśnie rozpoczął się 
proces synodalny. Módlmy się, aby 
była to wielka okazja do słuchania 
siebie nawzajem. Komunia bowiem 
nie jest wynikiem strategii 
i programów, ale buduje się we 
wzajemnym słuchaniu się braci 
i sióstr. Tak jak w chórze, jedność nie 
wymaga jednolitości, monotonii, ale 
wielości i różnorodności głosów, 
polifonii. Jednocześnie każdy głos 
w chórze śpiewa wsłuchując się 
w inne głosy i w odniesieniu do 
harmonii całości. Ta harmonia jest 
pomyślana przez kompozytora, ale 
jej realizacja zależy od symfonii 
wszystkich pojedynczych głosów. Ze 
świadomością, że uczestniczymy 
w komunii, która nas poprzedza 
i obejmuje, możemy na nowo odkryć 
Kościół symfoniczny, w którym 
każda osoba może śpiewać swoim 
własnym głosem, przyjmując jako 
dar głos innych, aby ukazać 
harmonię całości, którą tworzy Duch 
Święty”. Papież zauważa, że 
głównym miejscem słuchania jest 
serce. Kiedy został zapoczątkowany 
ten Dzień? Otóż pierwszy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu 
obchodzono na polecenie Papieża 
Pawła VI w niedzielę 7 maja 1967 r. 
Ustalono jego obchody na niedzielę 
przed uroczystością Zesłania Ducha 
Świętego, przy czym episkopaty 
krajowe otrzymały możliwość 
ustalania swojej daty.  W Polsce na 
mocy decyzji Konferencji Episkopatu 
Dzień Środków Społecznego 
Przekazu obchodzony jest w trzecią 
niedzielę września.  Od 1986 r. 
przyjął się zwyczaj, że tekst papieża 
ogłaszany jest 24 stycznia. Tego 
dnia Kościół katolicki wspomina św. 
Franciszka Salezego, którego papież 
Pius XI ogłosił w 1923 r. patronem 
pisarzy katolickich i dziennikarzy.

Piotr Kamiński

oddana rok wcześniej świetlica 
wiejska. Dopełnieniem tego była 
niczego sobie wspaniała okolica, 
bo poza boiskiem piłkarski z 
pięknie zadbaną murawą, 
rozciągały się pola nie tylko 
kukurydzy, ale też innych zbóż. 
Myślę, że niejeden malarz, 
którego domeną są wiejskie 
pejzaże mógłby spokojnie 
znaleźć wenę i inspirację do 
swoich obrazów. Panie z 
okolicznych domów specjalnie 
przyszyły, przyniosły swoje dary i 
przygotowały nam wieczerzę. 
Tyle było tego dobrodziejstwa, że 
nawet my faceci, byliśmy pod 
wrażeniem. Pan Bóg nie potrafi 
ofiarować mało, on zawsze daje 
z nadmiarem, po raz kolejny 
sprawdziły się słowa zawarte w 
tym zdaniu.W tym dniu Apel 
Jasnogórski odbywał w dwóch 
miejscach: właśnie w 
Brudzawach i Kruszynach. Ja 
akurat miałem być na miejscu, 
ale tak Pan Bóg zaplanował, że 
wylądowałem suma summarum 
w Kruszynach. Nie żałowałem 
tego, bo dzięki temu miałem 
wielką radość uczestniczenia w 
innym niż zawsze Apelu, 
prowadzonym wyjątkowo przez 
nasze ULTRA SIOSTRY 
Franciszkanki Misjonarki Maryi, 
s. Krysię, Mirkę oraz Adę. Po 
powrocie z Apelu, częsc z nas 
rozmawiała ze sob o wspólnych 
zainteresowaniach, tak jak Artur i 
Szymon, inni przygotowali  się 
do snu. Nasi muzyczni Mateusz i 
Władek przygotowywali repertuar 
na mająca odbyć się następnego 
dnia Eucharystię. Ten nocleg był 
dla mnie bardzo trudny, gdyż 
miałem spore problemy żeby 
zasnąć. Przewracałem się z 
boku na boku, nie mogąc 
znaleźć odpowiednej pozycji do 
snu. Męczyłem się nie tylko 
fizycznie, ale psychicznie. 
Czułem jak zły podsuwa do mnie 
jakieś wątpliwości, dziwne myśli, 
które wprowadziły mnie w lęk, 
niepokój. Rozwiązaniem na to 
wszystko okazała się pewna 
modlitwa, która rozwiązuje 
wszystkie problemy. Jest to 
Różaniec.  Nazajutrz na Mszy 
usłyszałem pewną piękną pieśn, 
w której zakochałem się i 
nuciłem, aż do końca 
pielgrzymki. Jak się ona 
nazywała? Dowiecie się za 
tydzień :) Chwała Panu!  

Podążając na nasz drugi nocleg, 
który był zaplanowany w 
Kruszynach, wysłuchaliśmy 
konferencji ks. Kajetana. Mieliśmy 
ujrzeć Jezusa w Historii. Ks. Kajetan 
zwrócił uwagę, że jego konferencja 
ma nam pomóc w naszym rozwoju 
duchowym. Istnieją dwa elementy 
charakteryzujące duchowośc 
chrześcijańską: duchowość więzi. 
Bóg chce z nami stworzyć relacje, 
druga rzecz to Bóg pragnie stworzyć 
relację, by przeminiać Nas w siebie.  
W  trakcie konferencji zatrzymaliśmy 
się na postoju w Konojadach, który 
od 2020 roku wspominam bardzo 
dobrze. W tym momencie muszę 
cofnąć się myślami 3 lata wstecz. 
Wtedy pamiętam, że  zostaliśmy 
zaproszeni prosto z ulicy, aby 
zatrzymać się na dłuższą chwilę. To 
właśnie dzięki zaangażowaniu p. 
Sołtys i gościnności okolicznej 
ludności mogliśmy wypić kawę, 
zjeść ciasto, czy skorzystać z 
łazienki. Dla nas to był kolejny wyraz 
łaski Bożej. Jak widać są lokalne 
społeczności, które z własnej 
inicjatywy poświęcają swój czas, 
trud, aby nas ugościć. Będzie 
jeszcze przynajmniej jedna taka 
wioska, która tak samo nas 
zaskoczyła, ale to w trakcie 
kolejnych dni wędrowania będzie o 
niej wspomniane. Wracając do 
tegorocznego podążania do tronu 
Maryi, to ludność Konojad otworzyła 
przed nami nie tylko progi swojej 
świątyni, ale przede wszystkim 
swoje wielkie i piękne serca. Po raz 
kolejny na trasie EPP ujrzałem 
Jezusa. Około godziny 18 weszliśmy 
z tradycyjną już pieśnią w Kruszynie 
chleba, aby zakończyć ten drugi 
dzień pielgrzymowania. W parafii 
p.w. św. Mikołaja, przywitał nas 
proboszcz tego przybytku ks. 
Waldemar. Po ogłoszeniach naszych 
kwatermistrzów zostaliśmy podzieli 
na dwie grupy: część głównie 
Kobiety zostały w Kruszynach, 
natomiast my, Mężczyźni, naszym 
autokarem zostaliśmy 
przetransportowani, do oddalonej o 
parę kilometrów wioski o nazwie 
Brudzawy.  Ks. Kajetan wspominał, 
że zawsze miał do Brudzaw wielki 
sentyment, gdyż jako zwykły 
pielgrzym, czy kleryk nocował u Pani 
Sołtys, a teraz przyjeżdża już jako 
przewodnik grupy. Jak widać nawet 
po latach pewne rzeczy pozostają 
niezmienne :) Naszym miejscem na 
spoczynek tego dnia okazała się 
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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

Subotowicza oraz dziadków z obu 
stron.
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Katarzynę Chmielewską w 12. 
rocznicę śmierci i za Aleksandra 
Chmielewskiego, za brata Adama 
Chmielewskiego oraz męża 
Mariana Mackiewicza.
18:00 + Za zmarłego Wiesława 
Barczaka.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Natalię i Sylwestra Filipskich oraz 
zmarłych z rodziny Sumerackich 
i Filipskich.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Halinę i Juliana Balewskich, za 
Władysława Modrzejewskiego 
i brata Jana Balewskiego.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).

25 września  XXVI niedziela 
zwykła

6:30 + Za zmarłego syna 
Waldemara w dniu urodzin, za 
Bernarda Zielińskiego, za Marię 
i Józefa Zielińskich, za Jadwigę 
i Władysława Jakubowskich oraz 
za ciocię Monikę Osmańską.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
7:30 + Za zmarłą Michalinę 
i Marcina Żarczyńskich w 40. 
rocznicę śmierci Michaliny oraz 
za zmarłych z rodziny Szombara: 
Teofilę, Stanisława, Krzysztofa, 
Grzegorza i Bogusława.
9:00  W intencji Parafian.
10:30   Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Katarzyny 
i Tomasza oraz ich synów: 
Wojciecha i Michała.
10:30 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
12:00 + Za zmarłych rodziców 
Krajewskich oraz zmarłych braci: 
Adama i Józefa.
13:15 + Za zmarłą Emilię 
Szybowską.
15:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Anety i Marcina 
w 10. rocznicę ślubu oraz 
o potrzebne łaski dla ich dzieci.
15:00 + Za zmarłych rodziców: 
Gertrudę i Alfonsa Linknerów 
oraz za Stefanię i Leona Górskich 
w 10. rocznicę śmierci Stefanii.
18:00 + Za zmarłą Janinę 
Augustyniak w 2. rocznicę śmierci 
(Mszę św. zamówił syn).

INTENCJE MSZALNE
19 września  poniedziałek

7:00 + Za dusze w czyśćcu 
cierpiące.
7:00 + Za zmarłego Piotra Albina 
(Mszę św. zamówił Bogusław 
Tarnopolski z rodziną).
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Haliny i Jerzego 
w 58. rocznicę sakramentu 
małżeństwa.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za zmarłego Jana 
Ruczyńskiego w 6. rocznicę śmierci 
i za zmarłych z rodziny. 

20 września  wtorek
7:00 + Za zmarłą Wiesławę 
Kaczerowską.
7:00 + Za zmarłego Edwarda 
Szybowskiego.
7:00 + Za śp/ Eugeniusza 
Lewandowskiego w rocznicę 
śmierci oraz za siostry: Halinę 
i Barbarę.
18:00 + Za zmarłą Agnieszkę 
Rycicką (Mszę św. zamówiła 
Odnowa w Duchu Świętym).
18:00 + Za zmarłego męża 
Stanisława Klimpel oraz za 
zmarłych z rodziny Lisińskich 
i Klimpel.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).

21 września  środa  
Wspomnienie św. Mateusza, 

ewangelisty

7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Emilię i Stanisława, za brata 
Stefana oraz babcie i dziadków 
z obu stron.
7:00 + O dar nieba dla zmarłego 
Piotra Albina (Mszę św. zamówiła 
rodzina Renaty i Andrzeja Krupa).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Mariannę i Kazimierza Cywińskich 
oraz zmarłych z rodziny 
Ewertowskich i Cywińskich.
18:00 + O łaskę nieba dla zmarłego 
Mateusza Żórańskiego, za Józefinę, 
Konstantego, Leona oraz Józefę 
i Józefa Bendyków.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).

22 września  czwartek
7:00 + Za zmarłą Stanisławę 
i Bolesława Hajduków oraz ich 
rodziców i rodzeństwo.
7:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Michała.
18:00 + Za zmarłego Tadeusza 
Chrząstka w 23. rocznicę śmierci 
oraz za rodziców i rodzeństwo 
z obu stron.
18:00 + Za zmarłego Juliana 
Plebaniaka w 32. rocznicę śmierci 
oraz za rodziców i rodzeństwo 
z obu stron.

23 września  piątek  
Wspomnienie św. Ojca Pio

7:00 + Za zmarłą Zofię Bulińską.
7:00 + Za zmarłą Halinę Mocną 
w 3. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą Aleksandrę 
Skowrońską w 2. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego Józefa 
Dembińskiego w 10. rocznice 
śmierci oraz za rodziców 
i rodzeństwo z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za zmarłą żonę Teresę 
Pacochę w 5. rocznicę śmierci, za 
rodziców z obu stron, za braci: 
Bronisława, Stefana i Edwarda, za 
Józefa Żychlińskiego i jego 
rodziców oraz za Patryka 
Duńskiego.

24 września  sobota
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Stanisławę i Jana, za Halinę, 
Wiesława, Ryszarda i Tadeusza 
Bieńdaków, za Władysława 



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

1. Wiktor Balenis
zmarł 1 VIII 1991 r.

2. Zofia Zdunek
zmarła 5 VIII 1991 r.

3. Marian Mazur
zmarł 12 VIII 1991 r.

4. Konstancja Stanowicka
zmarła 29 VIII 1991 r.

5. Franciszek Skolimowski
zmarł 8 VI 1992 r.

6. Michał Maskiewicz
zmarł 11 VI 1992 r.

7. Jan Rudnicki
zmarł 13 VI 1992 r.

8. Zofia Felczak
zmarła 13 VI 1992 r.

9. Franciszek Nazaruk
zmarł 10 V 1993 r.

10. Kazimierz Sarnowski
zmarł 27 V 1993 r.

11. Marian Balewski
zmarł 7 III 1994 r.

12. Stanisław Świąder
zmarł 8 III 1994 r.

13. Edmund Zawadzki
zmarł 8 IV 1995 r.

14. Włodzimierz Baran
zmarł 20 IV 1995 r.

15. Małgorzata Klimek
zmarła 3 IV 1996 r.

16. Danuta Malinowska
zmarła 4 IV 1996 r.
17. Adam Dauksza
zmarł 13 III 1997 r.

18. Jan Lewandowski
zmarł 24 III 1997 r.

19. Krystyna Mamińska
zmarła 13 IV 1998 r.

20. Władysława Kęsicka
zmarła 23 IV 1998 r.

21. Maria Falfus
zmarła 23 I 1999 r.

22. Weronika Draheim
zmarła 25 I 1999 r.

23. Jadwiga Kamińska
zmarła 12 II 2000 r.

24. Kazimierz Osmański
zmarł 7 I 2001 r.

25. Henryk Strzelec
zmarł 25 I 2001 r.

26. Zygmunt Jankowski
zmarł 26 IX 2019 r.
27. Elżbieta Dudek
zmarła 28 IX 2019 r.

28. Andrzej Wrzesiński
zmarł 7 X 2019 r.

29. Stefan Mówiński
zmarł 12 X 2019 r.

30. Krystyna Śniegowska
zmarła 19 X 2019 r.

31. Joanna Ulanowska
zmarła 8 VIII 2022 r.
32. Ryszard Łagocki
zmarła 11 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 25. 09.  2022 r. o godzinie 07:3018 września 2022 r.

XXV niedziela zwykła

1.Minęła pierwsza połowa 
września. Powróciliśmy już do 
obowiązków związanych 
z nowym rokiem szkolnym, do 
codziennych spraw po 
wakacjach i urlopach. 
Pragniemy wszystkich zaprosić 
do aktywnego włączenia się 
w życie naszej parafialnej 
wspólnoty. Działa w niej szereg 
grup modlitewnych 
i apostolskich dla dzieci (Oaza 
Dzieci Bożych, ministranci, 
Szkolne Koło Caritas, schola), 
młodzieży (KSM, lektorzy, 
chórek parafialny, zespół 
muzyczny) i dorosłych 
(Odnowa w Duchu Świętym, 
Wiara i Światło, wspólnota 
Mężczyźni św. Józefa, Koła 
Żywego Różańca, Grupa 
Modlitwy do Najdroższej Krwi 
Chrystusa).

2.W tym tygodniu odbędą się 
pierwsze po wakacjach próby 
grup muzycznych działających 
w naszej parafii. Pan organista 
serdecznie zaprasza do salki 
parafialnej zespół „A Deo et 
Rege” w poniedziałek, 19 
września, o godz. 18:45, chórek 
parafialny  we wtorek, 20 
września, o godz. 18:45, 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
natomiast scholę „Cantans”  
w środę, 21 września, o godz. 
15:45.

3.Zgodnie z zapowiedzią dzisiejsze 
ofiary na tacę są przeznaczone na 
utrzymanie Wyższego Seminarium 
Duchownego w Elblągu, w którym 
kształcą się nasi alumni. Za 
złożone ofiary składamy serdeczne 
„Bóg zapłać”.

4.Serdecznie pozdrawiamy 
solenizantów i jubilatów tygodnia, 
przekazując słowa najlepszych 
życzeń. Dla ostatnio zmarłych 
Parafian pragniemy prosić 
o szczęście wieczne.


