
25.09.22 NIEDZIELA
Am 6,1a.47; Ps 146; 

1Tm 6,1116; Łk 16,1931
„WALCZ W DOBRYCH 

ZAWODACH O WIARĘ..”

26.09.22 PONIEDZIAŁEK
Hi 1,622; Ps 17; Łk 9,4650

„KTO BOWIEM JEST 
NAJMNIEJSZY WŚRÓD WAS 

WSZYSTKICH, TEN JEST 
WIELKI”

27.09.22 WTOREK
Hi 3,13.1117.2023; Ps 88;

 Łk 9,5156
„NIECH DOTRZE DO CIEBIE 

MOJA MODLITWA”

28.09.22 ŚRODA
Hi 9,112.1416; Ps 88; 

Łk 9,5762
„KTOKOLWIEK PRZYKŁADA 

RĘKĘ DO PŁUGA….”

29.09.22 CZWARTEK
Dn 7,910.1314; 

|ub Ap 12,712a; Ps 138; 
J 1,4751

„RABBI, TY JESTEŚ SYNEM 
BOŻYM…”

30.09.22 PIĄTEK
Hi 38,1.1221; 40,35; Ps 139; 

Łk 10,1316
„PROWADŻ MNIE, PANIE, 

SWĄ DROGĄ ODWIECZNĄ”

1.10.22 SOBOTA
Hi 42,13.56.1217; Ps 119;

 Łk 10,1724
„SZCZĘŚLIWE OCZY, KTÓRE 
WIDZĄ TO, CO WY WIDZICIE”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Ostatnia niedziela września. Już 
rozpoczęła się astronomiczna 
jesień. Trwa w dobre nauka 
w szkole, dorośli wrócili do pracy. 
Każdy człowiek żyje swoimi 
myślami, wyobrażeniami, 
oczekiwaniami. Mamy swoje 
obowiązki, rozrywki, ale też 
radości i smutki. Nie zawsze 
umiemy się cieszyć tym, co już 
mamy. Katechizm Kościoła 
Katolickiego przypomina, że Pan 
Bóg zaszczepił w sercu każdego 
człowieka pragnienie szczęścia po 
to, by przyciągnąć to serce do 
siebie. Radość jest nie tylko 
naturalnym stanem człowieka, ale 
także jest elementem niezbędnym 
do jego prawidłowego rozwoju. 
Człowiek zawsze pragnie być 
szczęśliwym. Całe jego życie 
zmierza do osiągnięcia tego celu. 
Pismo święte mówi nam, jak to 
szczęście osiągnąć. Wystarczy 
otworzyć Księgę Psalmów: 
„Szczęśliwi, których droga 
nieskalana, którzy postępują 
według Prawa Pańskiego. 
Szczęśliwi, którzy zachowują Jego 
upomnienia, całym sercem Go 
szukają, którzy nie czynią 
nieprawości, lecz kroczą Jego 
drogami. Ty na to dałeś swoje 
przykazania, by pilnie ich 
przestrzegano. Oby moje drogi 
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były niezawodne w przestrzeganiu 
Twych ustaw! Wtedy nie doznam 
wstydu, gdy zważać będę na 
wszystkie Twe przykazania” 
(Ps 119, 16). Widzimy, że 
przestrzeganie przykazań Pana 
i postępowanie według Jego Prawa 
pozwoli człowiekowi być 
szczęśliwym. A co mówi Katechizm 
Kościoła Katolickiego? „Pragnienie 
prawdziwego szczęścia wyzwala 
człowieka od nadmiernego 
przywiązania do dóbr tego świata 
i znajduje swoje spełnienie 
w widzeniu i szczęściu Boga. 
<Obietnica widzenia Boga 
przekracza wszelkie szczęście. 
W języku Pisma świętego 
<<widzieć>> znaczy tyle samo, co 
<<posiadać>>… Kto zatem widzi 
Boga, przez to samo, że widzi Boga, 
otrzymał wszystkie dobra, jakie 
można sobie wyobrazić” (KKK 
2548). 
Zaś w posynodalnej adhortacji 
apostolskiej „Christifideles laici” 
Ojca Świętego Jana Pawła II 
o powołaniu i misji świeckich 
w Kościele i w świecie czytamy: 
„Człowiek jest kochany przez Boga! 
Oto proste, a jakże przejmujące 
Orędzie, które Kościół jest winien 
człowiekowi. Każdy chrześcijanin 
może i musi słowem oraz życiem 
głosić: Bóg cię kocha, Chrystus 
przyszedł dla ciebie, Chrystus dla 
ciebie jest <Drogą i Prawdą, 
i Życiem!> (J 14, 6)”. Zatem 
prawdziwe szczęście płynie z wiary 
w Jezusa Chrystusa. 
Czy jesteśmy szczęśliwi w tym XXI 
wieku pełnych różnych 
niepokojów? 
„Jeśli jesteś dziś szczęśliwy powiedz 
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Jezus,
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy powiedz 
Jezus
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w sercu 
pokój masz prawdziwy
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy powiedz 
Jezus.
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy powiedz 
Maria …
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy w dłonie 
klaszcz…”
Tak śpiewaliśmy często podczas 
rekolekcji w drodze. Może warto by 
czasem zanucić sobie te słowa.            

Piotr Kamiński

niczym płachta na byka. Trzeba to 
ofiarować Bogu, zrobić ten 
pierwszy krok, a on zadba o nas na 
szlaku tak, że przejdzie to nasze 
najśmielsze oczekiwania. Pomaga 
nam w tym tak samo Maryja, 
Współodkupicielka, Królowa 
Polski, a przede wszystkim nasza 
Mamusia.
Ta pieśń  była takim pocieszeniem 
w trudnych chwilach. Z drugiej 
strony motywowała mnie, by 
każdego dnia pokonywać kolejne 
etapy na szlaku pielgrzymim. Po 
zakończonej Mszy Świętej 
poszliśmy na pobliski cmentarz 
modląc się o życie wieczne dla 
zmarłego męża naszej p. Sołtys. 
Następnie udaliśmy się do naszego 
autokaru i ruszylismy z powrotem 
do Kruszyn. Jednocześnie 
pożegnaliśmy się z naszymi 
dobrodziejkami z Brudzaw 
i zabraliśmy ze sobą ich intencje.
Wysiadając z autobusu, okazało się, 
że druga część naszej grupy 
pielgrzymkowej jest jeszcze na 
swojej Eucharystii, więc mieliśmy 
jeszcze trochę dodatkowego czasu 
na odpoczynek. 1 sierpnia to zawsze 
szczególny dzień na pielgrzymce, 
przynajmniej z trzech powodów: po 
pierwsze jest to kolejna rocznica 
wybuchu Powstania 
Warszawskiego, cała EPP ubiera 
koszulki patriotyczne, zakłada 
opaski z symbolem Polski 
Walczącej, oraz niesiemy biało
czerwone flagi. Dodatkowo jeden 
etap tego dnia jest specjalnie 
poświęcony powstańcom 
muzycznie, gdyż śpiewamy pieśni 
i recytujemy wiersze oddające hołd 
walczącym o wolność naszego 
kraju. Po drugie, co ważniejsze dla 
naszych nóg robimy mniej o 10 km 
niż inne grupy pielgrzymkowe, to 
zawsze jest wielkie 
błogosławieństwo :). Po trzecie 
wszystkie grupy łącza się  i od tego 
dnia, aż do ostatniego idziemy już 
razem jako jedna grupa Elbląskiej 
Pieszej Pielgrzymki. Gdy Msza w 
Kruszynach dobiegła końca, prócz 
członków naszej Megazanii moim 
oczom ukazała się postać, która 
była ważna dla całej EPP, ale była 
kiedyś też pątnikiem Pomezanii 
Iława, kim była to osoba? Dowiecie 
się za tydzień :) Chwała Panu!

doczekał się ziemskiego potomka. Nic 
więc dziwnego, że otrzymał miano 
jednej z najsmutniejszych postaci na 
kartach całej Biblii. Mimo swoich 
wewnętrznych rozterek i kłótni z Panem 
Bogiem, to przyjął jego wolę. 
Przywołując sobie wspomnienia 
z tamtego czasu zastanawiam się, czy ja 
kiedyś pokłóciłem się z Bogiem 
w takim sensie, że miałem dość 
sytuacji,wydarzeń, które mnie 
przytłaczały, była za trudne? Może 
czasem tak warto uderzyć prosto 
z mostu i powiedzieć Panie Boże, to dla 
mnie za wiele, nie dam rady, tak 
szczerze, jak w takiej rodzinnej relacji? 
Wtedy być może będzie to 
oczyszczające dla mnie i znajdę 
pocieszenie w niełatwych chwilach?
Podczas dalszej części Eucharystii 
usłyszałem piosenkę, która tak 
poruszyła moje serce, że nuciłem ją do 
końca pielgrzymki. Tytuł roboczy tej 
piosenki to Sandały, a jej słowa brzmią 
następująco:

Gdy uczniów swych posyłał Pan,
by nieśli wieść radosną

żegnając ich dał swoją moc
i mówił im tak z radością:  

Nie warto na drogę tę
Sandałów i płaszcza zabierać  

Nie trzeba nam srebra brać
O dach nad głową zabiegać

Nowinę tę głosili więc
po czterech stronach świata

bogaci tak nie mając nic
bo miłość jest tak bogata.

Gdy ukończyli żniwo swe
w ostatnią podróż ruszali

patrzyli w niebo na Ojca dom
i tak z radością wołali.

Nie warto na drogę tę
Sandałów i płaszcza zabierać  

Nie trzeba nam srebra brać
O dach nad głową zabiegać

Mam przekonanie graniczące 
z pewnością, że ta pieśń jest taką 
kwintesencją pielgrzymowania. Wedle 
mojej interpretacji, to wystarczy nasze 
otwarcie się na miłość Bożą i życie nią 
na co dzień. Wiadomo nie jest to łatwe, 
gdy mijają kolejne kilometry w słońcu, 
a słowo od  współtowarzysza, które 
normalnie nie zdenerwuje nas, działa 

DMG

CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA W LIRYCE

Początek trzeciego dnia pielgrzymki 
ekipa nocująca w Brudzawach jak 
i w Kruszynach rozpoczęła Eucharystią. 
Z racji tego, iż byłem  w tej pierwszej 
miejscowości,  podzielę się wrażeniami 
z tej Mszy św. z parafii p.w. św. 
Andrzeja Apostoła. Sam kościół był 
niewielki, ale dla nas kilkunastu osób 
oraz miejscowej ludności w sam raz. 
Wszak nie chodzi tutaj o rozmiary 
świątyni, ale o obecność żywego Boga. 
Sam Chrystus wspominał, że „Gdzie są 
dwaj, albo trzej zebrani w imię moje 
tam jestem pośród nich!” 1 sierpnia 
obchodziliśmy w Kościele 
wspomnienie św. Alfonsa Marii 
Liguoriego. Być może znana jest nam ta 
postać, ze względu na to, iż jest on 
założycielem zakonu Redemptorystów, 
którzy od kilku lat rok w rok 
przyjeżdżają głosić rekolekcje 
przygotowujące nas do świąt Wielkiej 
Nocy. Ponadto było to święto 
patronalne jednej z grup Elbląskiej 
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę  
Salvator  Redemptor, ale o tym jaką 
niespodziankę przygotowali dla reszty 
pątników, wspomnę nieco później. 
Wracając do początku, to w tamtej 
Liturgii Słowa, pojawiło się czytanie 
z księgi proroka Jeremiasza. W swoim 
kazaniu ksiądz Kajetan nawiązał do 
jego osoby. Był to jedyny prorok, który 
głosił słowo Boże, mając świadomość 
tego, że  nie będzie ono wysłuchane. 
Ponadto doskonale wiedział, że tak 
będzie, gdyż takie zapewnienie 
otrzymał od Pana. Gdyby tego było 
mało, to jako jedyny z profetów, nie 



O Kościół otwarty na wszystkich

Módlmy się, aby Kościół, wierny 
Ewangelii i odważny w jej 
głoszeniu, był miejscem 
solidarności, braterstwa 
i otwartości, doświadczając coraz 
bardziej synodalności.
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   INTENCJA  PAPIESKA 
NA MIESIĄC

PAŹDZIERNIK

rocznicę śmierci, za syna 
Waldemara, za rodziców: Marię 
i Józefa Zielińskich oraz Jadwigę 
i Władysława Jakubowskich, 
a także za ciocię Monikę 
Osmańską.

1 października  pierwsza 
sobota miesiąca (wspomnienie 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus)

7:00  W podziękowaniu Panu 
Bogu Wszechmocnemu, przez 
Bolesne i Niepokalane Serce 
Maryi, za łaskę wiary, dar 
modlitwy różańcowej i za Jego 
święte miłosierdzie.
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 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za zmarłego męża Jana 
Adamczyka w 1. rocznicę śmierci.
18:00 + O dar nieba dla męża 
Marcina Poprawskiego, za 
wstawiennictwem św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej.
18:00 + O łaskę nieba dla 
Magdaleny Kopańskiej.

2 października  XXVI 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 Jadwigę 
Rucińską w 7. rocznicę śmierci.
10:30 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
12:00 + Za zmarłego męża 
Bernarda Szczecha, za rodziców 
Wasielewskich i Szczechów, za 
brata Władysława Wasielewskiego 
oraz Annę Wasielewską i Pawła 
Szczecha.
13:15 + Za zmarłą Stefanię 
Tecław (greg.).
15:00 + Za zmarłą Wiesławę 
Kaczerowską (Mszę św. zamówiła 
rodzina Talarek).
15:00 + Za zmarłego Krzysztofa 
Stanisława Kaczerowskiego w 30. 
dzień po śmierci.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Edwarda i Józefę Sochów, za 
Barbarę i Adama 
Mazurkiewiczów oraz zmarłe 
rodzeństwo z obu stron.

INTENCJE MSZALNE
26 września  poniedziałek

7:00 + Za zmarłą Halinę Elżbietę 
Pietras w 30. dzień po pogrzebie.
7:00 + Za zmarłą Wiesławę 
Kaczerowską.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za duszę śp. Elżbiety 
i Ludwika Sugajskich oraz 
Katarzyny i Stanisława Tryków.
18:00 + Za zmarłą Teresę 
Graduszewską (Mszę św. zamówili 
sąsiedzi z klatki).

27 września  wtorek  
wspomnienie św. Wincentego a 

Paulo

7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wrzodaka w 10. rocznicę śmierci 
oraz za Jadwigę i Mieczysława 
Wrzodaków.
7:00 + Za zmarłą mamę Małgorzatę 
Parszuto w 1. rocznicę śmierci i za 
zmarłego tatę Pawła Parszuto.
18:00 + Za zmarłą Wiolettę 
Górecką w dniu urodzin.
18:00 + Za zmarłą Irenę Kamińską 
w 30. dzień po pogrzebie.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za zmarłą mamę Bernadetę 
Nawotkę w 73. rocznicę urodzin, za 
dziadków: Monikę i Klemensa 
Daszkowskich oraz za ciocie: 
Janinę, Bernadettę i Zofię.

28 września  środa
wspomnienie św. Wacława

7:00  O Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i dary Ducha 
Świętego dla ks. Michała Budka 
z okazji imienin (Mszę św. 
zamówiła „Margaretka”).
7:00 + Za zmarłego Jana 
Pedynkowskiego w 50. rocznicę 
śmierci i za Stanisławę 
Pedynkowską w 7. rocznicę 
śmierci.
18:00  O Boże błogosławieństwo, 
dary Ducha Świętego i opiekę 
Maryi Niepokalanej dla ks. Michała 
Budka z okazji imienin.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Marię i Stefana Jurkiewiczów oraz 
za babcie i dziadków z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Janinę Bielicką 
w 13. rocznicę śmierci, za 
Bolesława Bielickiego oraz babcie 
i dziadków z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).

29 września  czwartek  
wspominienie św. Archaniołów: 

Michała, Gabriela i Rafała

7:00  O łaskę zdrowia, Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i dary Ducha Świętego 
w dalszej posłudze kapłańskiej dla 
ks. Michała z okazji imienin (Mszę 
św. zamówiła „Margaretka”).
7:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla ks. Michała 
w dniu imienin.
7:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00  O Boże błogosławieństwo, 
obfitość darów Ducha Świętego 
oraz opiekę Matki Bożej dla 
ks. Michała Budka (Mszę św. 
zamówiła I Róża Żywego 
Różańca).
18:00 + Za zmarłego męża, tatę 
i dziadka Edwarda Szymaniaka 
w 8. rocznicę śmierci, za wnuka 
Mateusza Kochańskiego w 3. 
miesiąc po śmierci.
18:00 + Za zmarłych teściów: 
Michała i Teresę Wyszkowskich 
z okazji imienin, za Jana i Mariana 
Wyszkowskich, za Elżbietę Niską 
oraz zmarłych z ich rodzin.

30 września  piątek  
wspomnienie św. Hieronima

7:00 + Za zmarłą Berfę Haustein.
7:00 + Za zmarłą Wiesławę 
Kaczerowską.
18:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za zmarłą Teresę i Henryka 
Czajkowskich.
18:00 + Za zmarłego męża 
Bernarda Zielińskiego w 22. 



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

1.Władysław Rynkiewicz
zmarł 29 VIII 1991 r.

2. Elżbieta Patyk
zmarła 15 IX 1991 r.

3. Anastazja Karpińska
zmarła 18 IX 1991 r.

4. Bronisław Robaczewski
zmarł 15 IX 1991 r.

5. Edward Falkowski
zmarł 16 VI 1992 r.

6. Wacław Falkowski
zmarł 30 VI 1992 r.

7. Stefan Szczepański
zmarł 3 VII 1992 r.

8. Lucyna Kownacka
zmarła 8 VII 1992 r.
9. Helena Poświata
zmarła 3 VI 1993 r.
10. Jan Choiński
zmarł 2 VI 1993 r.

11. Weronika Gurzyńska
zmarła 8 III 1994 r.
12. Edmund Siara
zmarł 15 III 1994 r.

13. Kazimiera Nowakowska
zmarła 21 IV 1995 r.

14. Bronisława Malinowska
zmarła 23 IV 1995 r.

15. Henryka Stelmach
zmarła 06 IV 1996 r.
16. Stefania Krepa

zmarła 14 IV 1996 r.
17. Stanisław Jarnutowski

zmarł 02 IV 1997 r.
18. Zofia Kroplewska
zmarła 12 IV 1997 r.

19. Łucja Polak
zmarła 23 IV 1998 r.

20. Wanda Sołobodowska
zmarła 28 IV 1998 r.
21. Aniela Śpiewak
zmarła 27 I 1999 r.

22. Jadwiga Olszewska
zmarła 31 I 1999 r.

23. Janina Przywitowska
zmarła 14 II 2000 r.
24. Anna Zielińska
zmarła 14 II 2000 r.

25. Antoni Raczkowski
zmarł 07 I 2001 r.  
26. Maria Nowak

zmarła 24 X 2019 r.
27. Maria Biereg

zmarła 25 X 2019 r.
28. Wincenta Kurkiewicz

zmarła 27 X 2019 r.
29. Jadwiga Gancarz
zmarła 26 X 2019 r.

30. Marek Dymowski
zmarł 30 X 2021 r.

31. Wiesława Kaczerowska
zmarła 14 VIII 2022 r.

32. Bogusława Maciejewska
zmarła 14 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
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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. 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 02. 10.  2022 r. o godzinie 07:3025 września 2022 r.

        XXVI niedziela zwykła

1.Dziś dwudziesta szósta 
niedziela w ciągu roku 
liturgicznego. Po raz kolejny 
obchodzimy Światowy Dzień 
Migranta i Uchodźcy. Modlitwą 
wspieramy wszystkich, którzy 
z powodu wojny, prześladowań 
i innych trudności musieli 
opuścić rodzinny kraj, aby 
doświadczyli życzliwości 
i odpowiedniej pomocy 
w nowych środowiskach.

2.W czwartek, 29 września, 
wspominamy Świętych 
Archaniołów: Michała, Gabriela 
i Rafała. Pamiętajmy, że poza 
światem widzialnym istnieje 
świat rzeczy niewidzialnych, 
świat duchowy. Pan Bóg 
stworzył Aniołów i uczynił 
swoimi posłańcami, 
a jednocześnie naszymi 
towarzyszami w ziemskiej 
pielgrzymce. Archaniołowie są 
Bożymi zwiastunami 
w sprawach większej wagi.
 
3.W piątek, 30 września, 
w liturgii wspominamy 
Świętego Hieronima, który całe 
życie poświęcił poznawaniu 
Pisma Świętego. Przetłumaczył 
Biblię z języka greckiego na 
język łaciński (tzw. „Wulgata”). 
To jego autorstwa są słowa: 
„Nieznajomość Pisma Świętego 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE jest nieznajomością Chrystusa”.
4.W sobotę rozpoczyna się 
październik – miesiąc modlitwy 
różańcowej. Niech będzie on dla 
nas czasem wspólnej modlitwy 
z Maryją. Weźmy do rąk różaniec 
i polecajmy Jej problemy, bolączki 
i trudności, z jakimi się borykamy. 
Od soboty przez cały październik 
będziemy gromadzić się codziennie 
w naszej świątyni na wspólnej 
modlitwie różańcowej o godz. 
17:30. Dzieci również zapraszamy 
na różaniec. W każdy wtorek 
różaniec będą prowadziły dzieci. 
Pamiętajmy, że Matka Boża 
zarówno w Fatimie, jak 
i w Gietrzwałdzie objawiła się 
właśnie dzieciom prosząc je 
o odmawianie różańca. Prosimy 
rodziców, aby w miarę swoich 
możliwości przychodzili ze swoimi 
dziećmi na to piękne nabożeństwo. 
Wiernych, którzy nie będą mogli 
brać w nich udziału, zachęcamy do 
odmawiania modlitwy różańcowej 
w swoich domach. 

5.Również w sobotę, 1 
października, rozpoczyna się nowy 
rok akademicki. Polecamy 
studentów i wykładowców szkół 
wyższych opiece Pana Jezusa, 
naszego jedynego Boskiego 
Nauczyciela. Modlimy się, aby 
rozwojowi intelektualnemu 
młodego człowieka zawsze 
towarzyszył jego rozwój duchowy.

6.Czcicieli Matki Bożej 
zapraszamy w pierwszą sobotę 
października na Mszę św. o godz. 
7:00 i nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi. Po 
nim będzie zmiana tajemnic 
różańcowych.

7.Bożej opiece polecamy jubilatów 
i solenizantów całego tygodnia, 
zmarłych w ostatnich dniach 
Parafian polecamy Bożemu 
Miłosierdziu.


