
9.10.22 NIEDZIELA
2Krl 5,1417; Ps 98; 

2Tm 2,813; Łk 17,1119
„WSTAŃ, IDŹ TWOJA WIARA 

CIĘ UZDROWIŁA”

10.10.22 PONIEDZIAŁEK
Ga 4,2224; Ps 113;

 Łk 11,2932
„KTO JEST JAK NASZ PAN 

BÓG”

11.10.22 WTOREK
Ga 5,16; Ps 119; Łk 11,3741

„KU WOLNOŚCI 
WYSWOBODZIŁ NAS 

CHRYSTUS”

12.10.22 ŚRODA
Ga 5,1825; Ps 1; Łk 11,4246

„OWOCEM ZAŚ DUCHA 
JEST…”

13.10.22 CZWARTEK
Ef 1,110; Ps 98; Łk 11,4754

„PAN BÓG OKAZAŁ 
LUDZIOM SWE ZBAWIENIE”

14.10.22 PIĄTEK
Ef 1,1114; Ps 33; Łk 12,17
„NIE BÓJCIE SIĘ TYCH, 

KTÓRZY ZABIJAJĄ CIAŁO”

15.10.22 SOBOTA
Ef 1,1523; Ps 8; Łk 12,812

„KTO SIĘ PRZYZNA DO MNIE 
WOBEC LUDZI…”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

W jesiennej scenerii 
przesuwamy paciorki Różańca, 
jak nigdy dotąd, zachęcani ze 
wszystkich stron. Modlitwa ta 
ma wielką moc. Na pewno 
nieraz o tym się przekonaliśmy. 
Często starsi wiekiem 
opowiadają młodym historie 
rodzinne o mocy Różańca. 
Niejednokrotnie zostali 
uratowani od grożącej tragedii 
czy czyhającym 
niebezpieczeństwie. Ostatnio 
czytałam pewną historię. 
Babcia swojej już dorosłej 
wnuczce opowiadała jak 
Różaniec uratował rodzinę. 
Pokazała różaniec, który zrobił 
prapradziadek. Za udział 
w powstaniu został wywieziony 
na Syberię. Wiemy, z czym to 
miejsce nam się kojarzy. Otóż 
na początku tej gehenny zrobił 
sobie różaniec i nigdy się z nim 
nie rozstawał. Słał prośby do 
Boga. Bóg go wysłuchał. 
Zrobiony różaniec na Syberii, 
choć już sfatygowany jest 
przekazywany z pokolenia na 
pokolenie. Różaniec uratował 
też rodzinę w czasie II wojny 
światowej. Może i my mamy 
różne pamiątki naszych 
przodków, które związane są 
z ich życiem. Jak mawiał bł. 
Kard. Stefan Wyszyński: 
„Modlitwą różańcową powiążcie 
wszystkie wasze serca, aby 
stały się murem obronnym 
Kościoła Chrystusowego pod 
opieką Zwycięskiej Pani 

RÓŻANIEC MA MOC.............12
CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA  W 
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OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE....................4

Jasnogórskiej”. Różaniec był 
ulubioną modlitwą św. Jana 
Pawła II. Towarzyszył mu od 
dzieciństwa. Zostawił nam 
wspaniały „List Rosarium Virginis 
Mariae”. Czytamy tam między 
innymi: „ Pewne okoliczności 
historyczne sprawiają, że to 
przypomnienie o modlitwie 
różańcowej nabiera szczególnej 
aktualności. Pierwszą z nich jest 
pilna potrzeba wołania do Boga 
o dar pokoju. Różaniec nieraz 
wskazywali moi Poprzednicy i ja 
sam jako modlitwę o pokój. Na 
początku tysiąclecia, które 
rozpoczęło się przejmującymi 
grozą scenami zamachu z 11 
września i w którym pojawiają się 
codziennie w tylu częściach 
świata nowe obrazy krwi 
i przemocy, ponowne odkrycie 
różańca oznacza zagłębienie się 
w kontemplowanie tajemnicy 
Tego, który « jest naszym 
pokojem », gdyż « obie części 
ludzkości uczynił jednością, bo 
zburzył rozdzielający je mur  
wrogość » (Ef 2, 14). Odmawiając 
zatem różaniec, nie można nie 
czuć się wyraźnie zobowiązanym 
do służby sprawie pokoju, ze 
szczególnym odniesieniem do 
ziemi Jezusa, nadal tak 
oświadczanej, a tak bardzo 
drogiej sercu chrześcijan. Równie 
pilna potrzeba wysiłków 
i modlitwy wyłania się w innym 
punkcie krytycznym naszych 
czasów, jakim jest rodzina, 
komórka społeczeństwa coraz 
bardziej zagrożona na 
płaszczyźnie ideologicznej 
i praktycznej siłami godzącymi 
w jej jedność, które budzą obawy 
o przyszłość tej podstawowej 
i niezbywalnej instytucji, a wraz 
z nią o losy całego 
społeczeństwa. Powrót do 
różańca w rodzinach 
chrześcijańskich ma być, 
w ramach szerzej zakrojonego 
duszpasterstwa rodzin, skuteczną 
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pomocą, by zapobiec zgubnym 
następstwom tego kryzysu 
znamiennego dla naszej epoki”. 
O tej modlitwie dawało też 
świadectwo wielu świętych, 
o których już nieraz pisaliśmy. Św. 
Ludwik Grignion de Montfort mówił: 
„Wierzcie w moc Różańca”. Do 
odmawiania Różańca wzywała sama 
Matka Boża, gdy objawiała się 
w wielu miejscach. Tak się składa, 
że w tym roku przypada 105 
rocznica objawień fatimskich i 145 
rocznica objawień w Gietrzwałdzie. 
Siostra Łucja wizjonerka z Fatimy 
pisała: „Najświętsza Maryja Panna 
w tych ostatnich czasach, w których 
żyjemy, nadaje nową moc modlitwie 
różańcowej; tak wielką, że nie ma 
takich problemów, czy to 
doczesnych, czy przede wszystkim 
duchowych, w życiu osobistym 
każdego z nas, naszych rodzin, 
rodzin całego świata, wspólnot 
religijnych, nawet w życiu ludów 
i narodów, których nie dałoby się 
rozwiązać przez Różaniec”. Jak 
odpowiadamy na wezwanie Maryi? 
Królowo Różańca Świętego módl się 
za nami!

Piotr Kamiński

tym samym będzie się nam 
przyjemnie maszerowało. W 
upalny dzień na pielgrzymce, 
dziennie powinniśmy wypijać 
około 5 litrów wody. Pomyślicie, 
że to może abstrakcja, ale nią 
nie jest. Jak mawia stare 
powiedzenie pielgrzymów lepiej 
częściej biegać w kukurydzę niż 
być kaktusem. Z powodu 
odwodnienia wielu pielgrzymów 
mdlało na trasie. Parę lat 
wcześniej jeden z pielgrzymów z 
tej przyczyny otarł się o śmierć, 
gdyż jego akcja serca była 
mocno przyspieszona. Gdy 
wychodzilśmy z Wrocek, to 
szliśmy już na czele EPP, był to 
wielki zaszczyt dla nas w tym 
dniu. Podobnie jak rok wcześniej 
Megazania przewodniczyła EPP, 
na odcinku, gdzie mieliśmy 
uczcić naszych bohaterów i 
walczących o wolność Polski. W 
międzyczasie wyszliśmy na 
drogę krajową, która była bardzo 
ruchliwa, ważna była czujność 
zarówno nas porządkowych, jak i 
zachowanie rygoru wśród 
zwykłych pielgrzymów. 
Oczywiście na czele naszej 
grupy szli nasi pielgrzymowi 
piloci Mateusz i Domnik, którzy 
odpowiadali za równe i regularne 
tempo grupy. Na tym odcinku 
odwiedził też nas administrator 
profilu facebookowego Elbląskiej 
Pieszej Pielgrzymki na Jasną 
Górę. Brat Szymon, którego 
rodzimą grupą był Zantyr Sztum. 
Odpowiadał on za relację 
każdego dnia pielgrzymki i 
wszystkich ważnych momentów, 
które były ważne i warte 
uwiecznienia. Nie inaczej było z 
godziną W, a takim preludium 
przed samym tym Wydarzeniem, 
był krótki wywiad z ks. 
Kajetanem. Nasz przewodnik 
bardzo dobrze odnajdywał się w 
tej tematyce, gdyż studiuję 
historię kościoła na KULU i jest 
w trakcie rozpoczęcia przewodu 
doktorskiego. Nim wybiła 
godzina 17, zdążyłem usłyszeć 
w krótkofalówce Mateusza, 
oficjalne hasło od Głównych 
Pilotów, którzy mówili: No dobra, 
to jedziemy! O tym jak wyglądała 
dokładnie godzina W, dowiecie 
się za dwa tygodnie, gdyż w 
przyszłym tygodniu, podejmę się 
recenzji pewnego filmu. Chwała 
Panu!

mogliśmy swoimi koszulkami często 
wkomponować się w te barwy, gdyż 
były one tak samo cudowne i 
dostojne. Na tym etapie miało 
miejsce jeden z tak pięknych 
momentów, że śmiało mogę 
napisać, iż ujrzałem Pana Jezusa w 
tych najmniejszych i najmłodszych 
ludziach. Gdy tak szliśmy mój wzrok 
padł na prawą stronę okolicy, przez 
którą maszerowaliśmy. W oddali, tj, 
około 1 kilometra widziałem dom. W 
połowie drogi między szosą ,a tym 
domem widziałem kogoś jadącego 
na rowerze. Okazało się, że był to 
chłopiec w wieku mniej więcej 89 
lat. Miał z przodu zamontowany 
koszyczek, a w nim kilka butelek 
wody. Gdy podjechał do końca drogi 
dojazdowej do domu, zostawił parę 
butelek, po czym wrócił do swojego 
domu. Dzięki czemu grupa idąca 
przed nami mogła skorzystać z tej 
łaski ugaszenia pragnienia i 
nawodnienia, które było bardzo 
ważne zwłaszcza w upalne dni. Pan 
Jezus potrafi się zaopiekować 
pielgrzymem stawiając takich ludzi i 
sytuacje, że są one niesamowite, nie 
można po prostu przejść obok nich 
obojętnie. To kolejny moment, gdzie 
Ujrzałem Jezusa. Idąc na jeden z 
postojów do Wrocek, zacząłem 
odczuwać silny ból głowy. Zacząłem 
rozważać i zastanawiać się czym 
może być to spowodowane. Pogoda 
na tym odcinku, zbytnio nie 
doskwierała, gdyż chmury 
przysłoniło chmury, tempa jakieś 
szalone nie było, a był to dopiero 
czwarty dzień pielgrzymki, więc nie 
można było mówić o zmęczeniu. Po 
dojściu na odpoczynek, przyszło mi 
do głowy, że było to spowodowane 
brakiem nawodnienia. Był to strzał w 
dziesiątkę, gdyż pijąc mimo braku 
pragnienia litr wody w krótkim 
odstępie czasu, ból stopniowo 
zanikał. Myśląc o przyczynie takiego 
stanu rzeczy zrozumiałem, że w tym 
dniu piłem mniej niż zazwyczaj, więc 
jest to całkiem możliwe. Dlatego 
bardzo ważne jest regularne 
nawadnianie. W życiu codziennym 
powinniśmy pić około 1,5 litra samej 
wody, nie wliczając to herbaty, kawy, 
czy jakieś soki. Człowiek w 
większości składa się z wody, więc 
jest to naturalna nasza potrzeba. Na 
pielgrzymce powinniśmy pić około 3
4 łyki co 15 minut. W ten sposób 
będziemy regularnie nawodnieni, 
nasze ciało i głowa nie będą 
pochylone, będziemy wyprostowani, 

Piotr Kamiński

DMG

CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA W MALUCZKCH

Wyruszyliśmy około godziny 1011 
szliśmy jako trzecia bądź czwarta 
grupa. Pogoda na wyjście z Kruszyn 
w ostatnich dwóch lata była bardzo 
piękna i nie inaczej było tym razem. 
Piękne słoneczne niebo, aż chce się 
podążać! Okolica którą podążaliśmy 
też była niczego sobie, gdyż wokół 
nas rozciągały się przeważnie pola z 
dojrzewającą kukurydzą. Dla 
będącego na pielgrzymce pątnika 
nie ma ważniejszej rośliny na 
pielgrzymce. Gdy urośnie na parę 
metrów w górę jest bardzo wysoka, 
na tyle wysoka, że można w niej się 
schować i potraktować ją jako 
ustronne miejsce, lub jak inaczej 
„tam gdzie król chodzi piechotą” Gdy 
szedłem jako porządkowy w środku 
grupy, to schodząc na niższe tereny 
mogłem zobaczyć grupy idące przed 
Pomezanią. Piękny to był obraz 
osób idących z flagami biało
czerwonymi, które swoją wielkością 
oraz majestatem górowały nad 
głowami naszych współbraci i sióstr 
z innych grup. My zaś z kolei 



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

18:00 + Za zmarłego Piotra Albina 
(Mszę św. zamówili sąsiedzi).
18:00 + Za zmarłego męża 
i dziadka Stefana Szwarca w 5. 
rocznicę śmierci, za teściów: 
Stefanię i Antoniego oraz za 
krewnych z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Stefanię 
Tecław (greg.).
18:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).

15 października  sobota
7:00 + Za zmarłą Jadwigę 
Mikuczyńską w dniu imienin i za 
Józefa Mikuczyńskiego oraz za 
rodziców i rodzeństwo z obu 
stron.
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Helenę i Stefana Ciesielskich, za 
Wandę Ciesielską oraz za 
dziadków z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Stefanię 
Tecław (greg.).
18:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłą mamę Jadwigę 
Bogdańską w dniu imienin.
18:00 + Za zmarłego Andrzeja 
Zarembę, za tatę Zdzisława oraz 
za teściów i szwagra.

16 października  XXIX 
niedziela zwykła

6:30 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30   Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, zdrowie 
i opiekę Matki Bożej dla Henryki 
i Andrzeja.
12:00 + Za zmarłego brata 
Wiesława Fassa, za rodziców: 
Henrykę i Mieczysława Fass, za 
chrześniaka Adama oraz za babcie 
i dziadków z obu stron.
13:15 + Za zmarłego Józefa 
i Martę Rudzińskich w 26. 
rocznice śmierci Józefa, za 
rodziców: Irenę i Piotra 
Bukowskich oraz za Stanisławę 
i Franciszka Tęgowskich.
13:15 + Za zmarłego Henryka 
Rapczyńskiego w 31. rocznicę 
śmierci i za dziadków z obu stron.
15:00 + Za zmarłą Stefanię 
Tecław (greg).
15:00 + Za zmarłego Stefana 
Mówińskiego w 30. dzień po 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Genowefę 
Tykarską w 1. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą Annę Tatarek 
z okazji urodzin.

INTENCJE MSZALNE
 10 października  poniedziałek

7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla męża i taty Marcina 
z okazji urodzin.
7:00 + Za zmarłych rodziców z obu 
stron: za Stanisławę i Józefa 
Wasiaków oraz Stanisławę 
i Alfonsa Jaworskich, za braci: 
Stanisława i Czesława Jaworskich 
oraz siostrę Stanisławę 
Dmochewicz.
7:00+ Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłych: za Halinę 
i Ludwika Licznerskich w 15. 
rocznicę śmierci Haliny, za Barbarę 
i Tadeusza Bilickich oraz zmarłych 
z rodziny. 
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Jadwigę i Jana Rozwadowskich, za 
męża Kazimierza Maliszewskiego 
oraz bratową Jadwigę 
Rozwadowską.
18:00+ Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
18:00 + Za zmarłego męża, tatę 
i dziadka Jana Januszewskiego w 7. 
rocznicę śmierci.

11 października  wtorek  
wspomnienie św. Jana XXIII, 

papieża
7:00 + Za zmarłą Wiesławę 
Kaczerowską.
7:00 + Za zmarłego Piotra Albina 
(Mszę św. zamówili: Urszula 
i Karol Lempreckt).
7:00 + Za zmarłą Zofię Barbarę 
Balińską w 30. dzień po pogrzebie.
18:00  O zdrowie i Boże 

błogosławieństwo dla rodziny 
Klausa.
18:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
18:00 + Za zmarłą Krystynę 
Rudnicką w 5. rocznicę śmierci i za 
Jana Rudnickiego w 30. rocznicę 
śmierci.

12 października  środa  
wspomnienie bł. Jana Beyzyma

7:00 + Za zmarłą Wiesławę 
Kaczerowską.
7:00 + Za zmarłego Piotra Albina 
(Mszę św. zamówili: Małgorzata 
i Adam z Morąga).
18:00 + Za zmarłą Teresę 
Śmigielską w 1. rocznicę śmierci 
i za Bolesława Śmigielskiego.
18:00 + Za zmarłego Stefana 
Mówińskiego w 3. rocznicę śmierci 
i za rodziców z obu stron.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Jana i Juliannę Bludau, za bratową 
Barbarę Bludau, za ojca Jana 
Karczewskiego, brata Dariusza 
Karczewskiego oraz babcię Helenę.
18:00+ Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
18:00+ Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).

13 października  czwartek  
wspomnienie bł. Honorata 

Koźmińskiego
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Ludomirę i Bronisława 
Puchalskich.
18:00  O zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla członkiń IV Róży 
Żywego Różańca i ich rodzin.
18:00  O Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, dary Ducha Świętego 
i opiekę Matki Bożej dla 
wszystkich dzieci objętych 
modlitwami VIII Róży Różańcowej 
Rodziców, dla ich rodziców, 
naszych kapłanów oraz członkiń 
VIII Róży Żywego Różańca.
18:00 + Za zmarłą żonę Danutę 
Stolarczyk w 12. rocznicę śmierci 
i za rodziców z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).

14 października  piątek  
wspomnienie św. Małgorzaty 

Marii Alacoque
7:00 + Za dusze w czyśćcu 
cierpiące.
7:00 + Za zmarłych teściów: 
Helenę i Frumencjusza Jabłońskich.
7:00 + Za zmarłą Annę Krystynę 
Gęsicką w 30. dzień po śmierci.



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

1. Władysława Lewandowska
zmarła 29 XI 1991 r.

2. Józef Draheim
zmarł 14 XII 1991 r.
3. Ryszard Klinicki
zmarł 21 XII 1991 r.
4. Alojzy Zakrzewski
zmarł 25 XII 1991 r.

5. Zofia Lipnicka
zmarła 24 VII 1992 r.
6. Antoni Ewertowski
zmarł 24 VII 1192 r.

7. Bronisława Okonek
zmarła 03 VII 1993 r.

8. Edward Lemke
zmarł  05 VII 1993 r.
9. Andrzej Cichecki
zmarł 01 IV 1994 r.

10. Jan Główczewski
zmarł 10 IV 1994 r.
11. Edward Mróz
zmarł 01 V 1995 r.

12. Irena Dąbrowska
zmarła  03 V 1995 r.

13. Rudolf Hływa
zmarł 28 IV 1996 r.

14. Kazimierz Kęsicki
zmarł 03 V 1996 r.
15. Henryk Grabski
zmarł 18 IV 1997 r.

16. Kazimierz Tudek
zmarł 30 IV 1997 r.

17. Irena Zakrzewska
zmarła 07 V 1998 r.

18. Marta Skonieczna
zmarła 25 V 1998 r.

19. Wiktoria Maćkowska
zmarła 11 II 1999 r.

20. Franciszek Kubicki
zmarł 17 II 1999 r.
21. Aurelia Sitek

zmarła 05 III 2000 r.
22. Stefania Tudek
zmarła 06 III 2000 r.

23. Katarzyna Majerowska
zmarła 13 II 2001 r.

24. Marianna Kędzierska
zmarła 13 II 2001 r.
25. Maria Oziero

zmarła 18 II 2001 r.
26. Henryk Korzeniewski

zmarł 11 XI 2019 r.
27. Halina Dobrzańska

zmarła 9 XI 2019 r.
28. Irena Cwalina

zmarła 19 XI 2019 r.
29. Stanisław Janowski

zmarł 25 XI 2019 r.
30. Waldemar Zieliński

zmarł 23 XI 2019 r.
31. Krzysztof Kaczerowski

zmarł 1 IX 2022 r.
32. Edward Piecuch
zmarł 6 IX 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 16. 10.  2022 r. o godzinie 07:309 października 2022 r.

XXVIII niedziela zwykła

1.Dziś dwudziesta ósma niedziela 
w ciągu roku liturgicznego. We 
wspólnocie ludu Bożego modlimy 
się, aby dobry Bóg pobudzał nas 
swoja łaską do pełnienia dobrych 
uczynków. Niech udział 
w Eucharystii będzie dla nas 
pomocą w wypełnianiu tego 
zadania.

2.W czwartek wieczorem, 13 
października, będziemy się modlić 
do Boga za pośrednictwem Matki 
Bożej Fatimskiej. Porządek 
nabożeństw wieczornych będzie 
następujący: 17:30 – Różaniec 
fatimski, 18:00 – Msza św., po niej 
adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 20:30, 
o której rozpocznie się Apel 
Jasnogórski.
 
3.W piątek, 14 października, 
przypada Dzień Edukacji 
Narodowej. W naszych modlitwach 
nie zapominajmy o tych, którzy 
trudzą się  przekazywaniem wiedzy 
i kształtowaniem postaw młodego 
pokolenia w naszym kraju. W ich 
intencji będziemy modlić się 
szczególnie podczas nabożeństwa 
różańcowego i wieczornej 
Eucharystii o godz. 18:00.
 
4.W przyszłą niedzielę, już po raz 
dwudziesty drugi, będziemy 
w całym kraju obchodzić Dzień 
Papieski pod hasłem „Blask 
Prawdy!” (Veritatis Splendor). To 
wspaniała okazja, aby zagłębić się 
w nauczanie naszego wielkiego 
Rodaka – św. Jana Pawła II. 
Tegoroczne hasło to pierwsze 
słowa i zarazem tytuł dziesiątej 
encykliki z 1993 r. Głównym 
przesłaniem wspomnianego 
dokumentu jest przypomnienie 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
nauczania moralnego Kościoła 
w sytuacji kultury, która gubi 
i relatywizuje wartość ludzkiego 
sumienia, wielkiego daru Boga dla 
człowieka. Oddalając się od Boga 
i poszukując złudnej wolności poza 
samą prawdą, człowiek gubi sens 
i właściwą perspektywę swojego 
życia.

5.W Dniu Papieskim od 22 lat 
wspieramy zdolną, lecz ubogą 
młodzież pochodzącą ze wsi i małych 
miasteczek. W ten sposób budujemy 
żywy pomnik św. Janowi Pawłowi II. 
Młodzi przedstawiciele naszej parafii 
będą stać przy drzwiach kościoła ze 
specjalnymi skarbonkami. „Bóg 
zapłać” za składane ofiary.

6.Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. 
Zapraszamy codziennie do świątyni na 
nabożeństwo różańcowe o godz. 
17:30.
 
7.Zapraszamy wszystkie dzieci naszej 
parafii do włączenia się 18 
października o godz. 17:30 
w coroczną inicjatywę modlitewną 
„Milion dzieci modli się na różańcu”. 
Jej celem jest błaganie o pokój 
i jedność na całym świecie. Pragniemy 
w szczególny sposób powierzyć 
potężnym i kochającym dłoniom Boga 
Ojca i wstawiennictwu Matki Bożej 
wszystkie te miejsca, w których ludzie 
nie mogą żyć w pokoju, czyli Ukrainę, 
Nigerię, Myanmar, Pakistan, czy 
Bliski Wschód i Sahel w Afryce.
 
8.Każde dziecko, które chce włączyć 
się w to wspólne wołanie o pokój na 
świecie, może zgłosić chęć udziału w 
modlitwie różańcowej swojej pani 
katechetce. Nie jest to konieczne, ale 
umożliwia zarejestrowanie naszej 
parafii w tej międzynarodowej akcji 
modlitewnej, do której zaprasza już po 
raz siedemnasty Międzynarodowe 
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc 
Kościołowi na Wschodzie.
 
9.W sobotę, 15 października, 
przypada w kalendarzu liturgicznym 
wspomnienie Świętej Teresy od 
Dzieciątka Jezusa. Ten dzień 
obchodzony jest także jako Dzień 
Dziecka Utraconego, który po raz 
pierwszy obchodzono w USA w 1988 
roku. Będziemy wspierać naszą 
modlitwą wszystkich rodziców, którzy 
utracili dzieci jeszcze przed 
narodzeniem, wypraszając im Boże 
pocieszenie w trudnych chwilach. 


