
16.10.22 NIEDZIELA
Wj 17,813; Ps 121; 

2Tm 3,144,2; Łk 18,18
„CZY JEDNAK SYN 

CZŁOWIECZY ZNAJDZIE 
WIARĘ…?”

17.10.22 PONIEDZIAŁEK
Ef 2,110; Ps 100; Łk 12,1321

„ŁASKĄ BOWIEM 
JESTEŚCIE ZBAWIENI 

PRZEZ WIARĘ”

18.10.22 WTOREK
2Tm 4,1017a; Ps 145; 

Łk 10,19
„IDŹCIE…”

19.10.22 ŚRODA
Ef 3,212; Ps (Iz 12,26); 

Łk 12,3948
„KOMU WIELE DANO OD 

TEGO WIELE WYMAGAĆ SIĘ 
BĘDZIE”

20.10.22 CZWARTEK
Ef 3,1421; Ps 33; Łk 12,4953

„PRZYSZEDŁEM OGIEN 
RZUCIĆ NA ZIEMIĘ”

21.10.22 PIĄTEK
Ef 4,16; Ps 24; Łk 12,5459
„JEDEN JEST PAN, JEDNA 
WIARA JEDEN CHRZEST”

22.10.22 SOBOTA
Ef 4,716; Ps 122; Łk 13,19
„PANIE JESZCZE NA TEN 

ROK GO POZOSTAW

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Dziś mija 44 rocznica wyboru 
kardynała Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową. Większość 
z nas pamięta dzień 16 
października 1978 roku, kiedy 
ogłoszono radosną wiadomość. 
Co się wtedy działo? Dziś też 
jest szczególny dzień w naszym 
kraju. Obchodzimy, bowiem 
XXII Dzień Papieski pod 
hasłem „Blask 
Prawdy” (Veritatis Splendor). 
Veritatis Splendor to encyklika 
z 6 sierpnia 1993 roku. 
Przypomina ona fundamentalne 
prawdy z zakresu moralności 
odnoszących się do różnych 
dziedzin życia ludzkiego. Czym 
jest prawda? Czy w dzisiejszym 
świecie potrafimy jeszcze 
odróżnić prawdę od fałszu? 
W Liście pasterskim KEP 
zapowiadający ten dzień 
czytamy: „Gdy coraz trudniej 
odróżnić prawdę od fałszu, 
zatarciu ulegają także granice 
między faktem a opinią, 
reklamą a zmyślnym 
kłamstwem. Podczas 
korzystania z Internetu 
nieustannie towarzyszą nam 
algorytmy. Dobierają one 
wyszukiwane i przeglądane 
przez nas treści tak aby były jak 
najbardziej dostosowane do 
naszych zainteresowań 
i oczekiwań. To jednak utrudnia 
konfrontację z alternatywnymi 
opiniami, a w efekcie dotarcie 
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do obiektywnej prawdy. 
Użytkownicy mediów 
społecznościowych często nie 
kierują się już chęcią 
autentycznej prezentacji siebie, 
ale przygotowywane materiały 
dostosowują do oczekiwań 
odbiorców. W pogoni za 
popularnością, przekraczają 
granice moralności, dobrego 
smaku czy prywatności. 
W przestrzeni medialnej mamy 
coraz częściej do czynienia z tzw. 
faktami alternatywnymi (ang. fake 
news). Konsekwencją  tego jest 
spadek zaufania do wszelkich 
publikowanych treści. W erze 
postprawdy nie tylko mamy 
prawdę i kłamstwo, lecz także 
pojawia się trzecia kategoria 
niejednoznacznych stwierdzeń tj. 
mijanie się z prawdą, przesada, 
koloryzowanie rzeczywistości. 
(….)Fundamentem moralności 
chrześcijańskiej jest 
naśladowanie Chrystusa. Jego 
słowa, czyny i przykazania tworzą 
moralną regułę życia 
chrześcijańskiego. Człowiek 
jednak nie potrafi o własnych 
siłach iść za Chrystusa. Staje się 
to możliwe dzięki otwartości na 
dar Ducha Świętego. Owocem 
Jego działania jest nowe serce 
(por. Ez 36,26), które pozwala 
odkryć człowiekowi Prawo Boże 
już nie jako przymus, ciężar 
i ograniczenie wolności, ale jako 
dobro, które chroni go przed 
niewolą grzechu. Prawda, którą 
przynosi Chrystus staje się tym 
samym mocą, która wyzwala 
człowieka. W ten sposób odkrywa 
on, że wolność człowieka i Boże 
prawo nie są ze sobą sprzeczne, 
ale przeciwnie – wzajemnie się 
do siebie odwołują (VS, 17). 
Istota wolności, wyraża się 
bowiem w darze z siebie 
w służbie Bogu i ludziom. Zdając 
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sobie sprawę z wysokich 
standardów tego zadania, jak i ze 
słabości ludzkiej kondycji, Kościół 
oferuje człowiekowi Boże 
miłosierdzie, które pozwala mu 
przezwyciężać jego słabości”. 
W życiu trzeba być wiernym 
prawdzie, nawet, gdy jest to trudne. 
W tym pomocne jest sumienie. 
„Więź między wolnością człowieka 
a prawem Bożym ma swą żywą 
siedzibę w „sercu” osoby, czyli w jej 
sumieniu. „W głębi sumienia – pisze 
Sobór Watykański II – człowiek 
odkrywa prawo, którego sam sobie 
nie nakłada, lecz któremu winien być 
posłuszny i którego głos wzywający 
go zawsze tam, gdzie potrzeba, do 
miłowania i czynienia dobra, 
a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu 
nakazem: czyń to, tamtego unikaj. 
Człowiek bowiem ma w swym sercu 
wypisane przez Boga prawo, wobec 
którego posłuszeństwo stanowi 
o jego godności i według którego 
będzie sądzony” (VS, 54). (…)Nie 
ulega wątpliwości, że aby mieć 
„dobre sumienie”, człowiek musi 
szukać prawdy i według niej sądzić. 
Jak powiada apostoł Paweł, 
sumienie powinno być oświecone 
przez Ducha Świętego i „czyste”, nie 
powinno podstępnie fałszować słowa 
Bożego, lecz ukazywać prawdę. 
Z drugiej strony tenże Apostoł 
upomina chrześcijan słowami: „Nie 
bierzcie więc wzoru z tego świata, 
lecz przemieniajcie się przez 
odnawianie umysłu, abyście umieli 
rozpoznać, jaka jest wola Boża: co 
jest dobre, co Bogu przyjemne i co 
doskonałe” (VS, 62) – czytamy 
w encyklice. Co to znaczy 
postępować zgodnie ze swoim 
sumieniem? Do czego może 
doprowadzić zagłuszanie sumienia?

Piotr Kamiński

na los swoich rodziców, a 
zwłaszcza ojca, który pogrąża 
się w alkoholizmie. Przełomem 
jest dla niego list od kuratora, w 
którym ma przepracować 
kilkadziesiąt godzin w hospicjum 
ks. Jana. Wydaje się, że jest to 
niemal niemożliwe, żeby ktoś z 
taką przeszłością zdołał 
odpracować swoje przewinienia 
w takim miejscu, nie mówiąc już 
o zmianie swojego stylu życia. 
Po początkowych trudnościach 
Patryk odnajduje się w tym 
środowisku pomaga 
nieuleczalnie chorym w ulżeniu 
im cierpienia. Swoim 
zaangażowaniem i pomocą 
pozwala pacjentom zapomnieć 
choć na chwilę o swoich 
chorobach. To kolejny obraz 
boży, w którym kropla drąży 
skałę, a Pan przemienia serca 
najbardziej zatwardziałego 
grzesznika, powoli, bez 
pośpiechu. Każdy z nas ma swój 
czas na przemianę i Patryk też 
go miał według Bożego planu. 
Bóg pośrednikiem, zaś w jego 
nawróceniu uczynił ks. Jana.  
Dyrektor hospicjum zaczyna 
coraz mocniej odczuwać swoją 
chorobę. Na tyle sprawia ona  
trudności w codzienności, że 
duchowny nie potrafi utrzymać 
podczas jedzenia w dłoni 
widelca. Tutaj po raz pierwszy 
wychodzi bezsilność i frustracja 
ks. Jana, gdyż w tej złości 
zrzuca widelcem. Jakże to jest 
znamienny obraz każdego z Nas 
przechodzącego przez krzyż 
choroby. Nikt z Nas  nawet 
kapłan, w obliczu trudów życia, 
na dłuższą metę nie da rady 
sam. Tylko w zjednoczeniu z 
Chrystusem i jego męką jest 
możliwe niesienie naszego 
krucyfiksu. Patryk z kolei musi 
niestety wrócić do więzienia za 
brak opłacenia grzywny 
przyznanej przez sąd, 
tymczasem poznaje 
wolontariuszkę Żanetę, 
zakochują się w sobie, zostają 
rodzicami. Patryk na 24 h przed 
powtorem do więzienia, prosi 
Żanetę oto by została jego żoną, 
Ona mu odmawia, wtedy Patryk 
nie wytrzymuje uderza w alkohol 
i... wydaje się, że znowu upada i 
nie powstaje. Jaką kontynuację 
miała ta historia, jaką rolę 
odegrał w dalszym życiu 
Patryka, ks. Jan? Dowiecie się 
za tydzień. Chwała Panu! 

opowieść to reżyserski debiut 
Daniela Jaroszka, która swoją 
premierę miał miejsce 12 września. 
Przed polską publicznością został 
on wyemitowany po raz pierwszy 23 
września. 
W główne role wcielają się Dawid 
Ogrodnik (ks. Jan Kaczkowski), oraz 
Piotr Trojan (Patryk)
Początkiem filmu jest Eucharystia 
w jednej z pomorskich parafii, 
celebrowana przez ks. Jana 
równolegle drugim obraz to próba 
włamania do jednego z mieszkań.  
Po złapaniu na gorącym uczynku,  
dwóm z nich udaje się zbiec, tylko 
Patrykowi się nie udaje, gdyż 
dopada go właściciel mieszkania 
i tym samym po raz kolejny ląduje 
w więzieniu. Dalszy rozwój akcji to 
opowieść o życiu ks. Jana jego 
zmaganiach przede wszystkim z 
glejakiem mózgu, słabym wzrokiem, 
oraz brakiem wystarczających 
środków finansowych i medycznych 
do pomocy chorym i najbardziej 
potrzebującym. Mimo niemałych 
problemów wokół siebie ks. Jan jest 
osobą bardzo wesołą, a przede 
wszystkim mającą do siebie i całego 
świata ogromne poczucie dystansu. 
W dzisiejszych czasach jest to rzecz 
niespotykana, gdyż ja sam mam 
z tym czasem problemy, a uważam, 
że jest to dość cenna cecha 
osobowości. Ten etap filmu mam 
przypuszczenie graniczące 
z pewnością, iż wywoła przynajmniej 
uśmiech od ucha do ucha :D 
Kolejnym ważnym wątkiem 
w biografii ks. Jana  jest pomysł 
i budowa hospicjum im. Św. Ojca 
Pio w Pucku. Kapłan boryka się nie 
tylko z problemami natury 
finansowej, ale też brakiem 
akceptacji na tą ideę w samym 
środowisku kościelnym.  Chodzi tu 
o brak zgody ówczesnego biskupa 
na ten pomysł. Gdy rozmawiałem z 
przyjaciółką na temat tego momentu 
filmu, to dopiero dostrzegłem, iż ten 
fragment jest tendencyjny. Media po 
raz kolejny pokazują zwykłemu 
odbiorcy jak zła, nieczuła na 
zewnętrzne potrzeby jest najwyższa 
hierarchia kościoła. Wiadomo, że 
nikt nie jest święty, ale taka 
stylizacja  rzutuje na obraz 
wyższego kleru nie tylko wśród 
wierzących, ale dla niemających 
wiele wspólnego z Kościołem 
katolickim ludzi. Po drugiej stronie 
opowieści jest Patryk, któremu 
kolejna odsiadka nie pomogła w 
resocjalizacji. Po raz kolejny wrócił 
do swojego starego stylu życia, 
imprez, prochów itp. Jest obojętny 

Piotr Kamiński

DMG

RECENZJA FILMU JOHNNY, CZ.1

Johnny, to film biograficzny 
opowiadający o życiu zmarłego przed 
paru ks. Jana Kaczkowskiego. Życie 
tego kapłana jest jednak nieco 
wplecione w główny wątek, którym 
jest historia Patryka Galewskiego, 
nawróconego przestępcy oraz 
człowieka uzależnionego od 
substancji zmieniających 
świadomość, głównie narkotyków.  Ta 



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

Stanisławę Gapys oraz brata 
Józefa Jarockiego.

22 października  sobota  
wspomnienie św. Jana Pawła II

7:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej i dary Ducha 
Świętego dla Renaty i Henryka 
w 45. rocznicę ślubu.
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego brata Marcina 
Różańskiego z okazji urodzin i za 
zmarłego tatę Jana Różańskiego.
18:00 + Za zmarłego Janusza 
Stachurę w 4. rocznicę śmierci, za 
zmarłych rodziców: Reginę 
i Stefana Sadowskich oraz Helenę 
i Władysława Stachurów.
18:00 + Za zmarłego męża Jana 
Majewskiego w dniu 84. urodzin 
oraz za rodziców i rodzeństwo 
z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Stefanię 
Tecław (greg.).
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Krumrei w 9. rocznicę śmierci, za 
Janinę i Jana Żurawskich oraz 
braci: Henryka i Mariana.

23 października  XXX 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 i opiekę 
Matki Bożej dla Cecylii i Jana 
Józefowiczów z okazji 40. 
rocznicy ślubu oraz o Boże 
błogosławieństwo dla ich dzieci 
z rodzinami.
12:00 + Za zmarłego tatę Józefa 
Słowińskiego w 50. rocznicę 
śmierci. 
13:15   Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo dla Celiny 
i Jana oraz o potrzebne łaski dla 
ich dzieci z rodzinami.
13:15 + Za zmarłych rodziców: 
Helenę i Czesława Piotrowiczów 
oraz za rodziców z obu stron. 
15:00 + Za zmarłą Stefanię 
Tecław (greg.).
15:00 + Za zmarłego Jana Durkę 
w 30. dzień po śmierci.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Jana i Jadwigę Rozwadowskich, 
za męża Andrzeja Płotkowskiego 
w 10. rocznicę śmierci, a także za 
jego rodziców.

INTENCJE MSZALNE
17 października  poniedziałek  

wspomnienie św. Ignacego 
Antiocheńskiego 

7:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłą Wiesławę 
Kaczerowską.
7:00 + Za zmarłego męża i tatę 
Jerzego Wrzesińskiego w 13. 
rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
18:00 + Za zmarłego męża i ojca 
Brunona Jakubowskiego w 27. 
rocznicę śmierci, za rodziców z obu 
stron i za zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Jerzego i Janinę Lewandowskich 
oraz za babcie i dziadków z obu 
stron.

18 października  wtorek  
wspomnienie św. Łukasza 

ewangelisty
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego tatę Tadeusza 
Żurawskiego w 1. rocznicę śmierci 
i za mamę Urszulę Żurawską.
7:00 + Za zmarłą Anastazję 
Karpińską.
18:00 + Za zmarłego tatę Edmunda 
Zawackiego, za mamę Bernadettę 
Zawacką i za siostrę Hannę 
Zawacką.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
18:00 + Za zmarłą Agnieszkę 
Rycicką (Mszę św. zamówiła 
Odnowa w Duchu Świętym).
18:00 + Za zmarłych: za Wandę 

i Józefa Ruteckich, za Jadwigę 
i Roberta Lewalskich oraz za 
zmarłych z rodziny.

19 października  środa
7:00 + Za zmarłą Wiesławę 
Kaczerowską.
7:00 + Za duszę siostry Jadwigi 
Bączek w 10. rocznicę śmierci oraz 
za rodziców: Józefa i Dominikę.
7:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Mówińskiego (Mszę św. zamówili 
sąsiedzi).
18:00 + Za zmarłego Jana 
Jackowskiego oraz za jego 
rodziców: Jadwigę i Franciszka 
Jackowskich.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Wiktorię i Henryka Michalskich 
oraz dziadków z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Zofię Bulińską.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
18:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).

20 października  czwartek  
wspomnienie św. Jana Kantego

7:00+ Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego Krzysztofa 
Kaczerowskiego.
7:00 + Za wszystkich zmarłych 
z rodziny Szymańskich 
i Jackowskich.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Halinę i Damazego Hejków, za 
Agnieszkę i Bernarda Mellerów 
oraz za zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłego Witolda 
Trochowskiego w rocznicę śmierci, 
za Łucję i Józefa Czubkowskich, za 
Józefę Grzywacz, Beatę i Łucję 
Jancewicz, za Jadwigę i Alfonsa 
Trochowskich oraz Pawła Klimka.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Jana i Stanisławę Mendala oraz 
zmarłych z rodziny Mendala.

21 października  piątek
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego Krzysztofa 
Kaczerowskiego.
7:00 + Za zmarłą Zofię Barbarę 
Balińską.
18:00 + Za zmarłą Helenę Kreńską 
w 30. dzień po pogrzebie.
18:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
18:00 + Za zmarłą Urszulę 
i Zbigniewa Słupskich.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
18:00 + Za zmarłego męża 
Stanisława Gamonia w 2. rocznicę 
śmierci, 
za jego rodziców: Franciszka 
i Mariannę Gamoniów, za siostrę 



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

1. Franciszek Browarski
zmarł 28 VII 1992 r.

2. Ruth Napiórkowska
zmarła 28 VII 1992 r.

3. Bogdan Żak
zmarł 11 VII 1993 r.
4. Roman Pokora

zmarł 16 VII 1993 r.
5. Krystyna Jarzynka
zmarła 30 IV 1994 r.

6. Irena Romanowska
zmarła 28 V 1994 r.
7. Andrzej Gurzyński
zmarł 29 V 1995 r.

8. Wiesław Podbielski
zmarł 31 V 1995 r.

9. Władysław Jedynak
zmarł 07 V 1996 r.
10. Feliks Kozyra
zmarł 13 V 1996 r.

11. Marianna Czopek
zmarła 04 V 1997 r.

12. Piotr Wielgosiński
zmarł 07 V 1997 r.

13. Felicja Seroczyńska
zmarła 01 VI 1998 r.

14. Halina Lebiedziewicz
zmarła 02 VI 1998 r.
15. Zdzisław Zych
zmarł 05 III 1999 r.
16. Jerzy Krysiński
zmarł 05 III 1999 r.

17. Jan Kempczyński
zmarł 12 III 2000 r.

18. Ryszard Nawacki
zmarł 16 III 2000 r.

19. Łucja Bronikowska
zmarła 18 II 2001 r.

20. Sergiusz Tichonowicz
zmarł 21 II 2001 r.

21. Franciszka Wiśniewska
zmarła 18 I 2002 r.

22. Cecylia Czarkowska
zmarła 17 I 2002 r.
23. Alfons Okonek
zmarł 03 I 2003 r.

24. Jadwiga Jaguszewska
zmarła 06 I 2003 r.

25. Irena Junkrowska
zmarła 24 I 2003 r

26. Elżbieta Spiżewska
zmarła 23 XI 2019 r.

27. Henryk Domagała
zmarł 26 XI 2019 r.

28. Magdalena Markowska
zmarła 1 XII 2019 r.

29. Barbara Rynkowska
zmarła 3 XII 2019 r.

30. Salomea Waruszewska
zmarła 15 XII 2019 r.

31. Zofia Balińska
zmarła 8 IX 2022 r.
32. Anna Gęsicka

zmarła 14 IX 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 23. 10.  2022 r. o godzinie 07:3016 października 2022  r. – 

29. niedziela zwykła
XXII DZIEŃ PAPIESKI

1.Dzisiaj, już po raz dwudziesty 
drugi, obchodzimy w całym 
kraju Dzień Papieski. W tym 
roku przebiega on pod hasłem 
„Blask Prawdy” (Veritatis 
Splendor). Są to pierwsze słowa 
i zarazem tytuł dziesiątej 
encykliki papieża Jana Pawła II 
ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. 
Głównym przesłaniem 
wspomnianego dokumentu jest 
przypomnienie 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.

2. W Dniu Papieskim wspieramy 
swoimi ofiarami zdolną, lecz 
ubogą młodzież pochodzącą ze 
wsi i małych miasteczek, 
dlatego przy drzwiach naszego 
kościoła czekają młodzi 
przedstawiciele naszej parafii ze 
specjalnymi skarbonkami. 
Składamy serdeczne „Bóg 
zapłać” za złożone ofiary na 
Dzieło Nowego Tysiąclecia
.
3. Październik to miesiąc 
modlitwy różańcowej. 
W niedalekim Gietrzwałdzie, 
jedynym miejscu w Polsce, 
gdzie objawiła się Matka Boża, 
rozbrzmiewa Jej wołanie: 
„Codziennie odmawiajcie 
różaniec!”. Wzbudźmy w sobie 
pragnienie umiłowania tej 
modlitwy. Niech pomoże nam 
w tym udział w nabożeństwach 
różańcowych, które odprawiamy 
każdego dnia o godz. 17:30.
4. Zapraszamy wszystkie dzieci 
naszej parafii do włączenia się 
18 października o godz. 17:30 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 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, Pakistan, Bliski 
Wschód i Sahel w Afryce.
 
5. Dzisiaj sięgamy pamięcią do 
wydarzeń sprzed 44 lat, gdy nasz 
Rodak, dziś już święty orędownik 
w niebie, Karol Wojtyła, został 
wybrany na Papieża i przyjął imię 
Jan Paweł II. Starajmy się wciąż 
na nowo odczytywać i rozważać 
dzieło życia oraz nauczanie 
Papieża Polaka.
 
6. W czwartek, 20 października, 
o godz. 19:00 zostanie odprawiona 
Msza św. w intencji „Margaretek”, 
na którą zapraszamy wszystkie 
osoby modlące się za kapłanów.

7. Zbliża się listopad – miesiąc 
szczególnej pamięci o naszych 
bliskich zmarłych. Przez cały 
listopad w naszej świątyni będzie 
odprawiany o godz. 17:30 różaniec 
w intencji zmarłych, których 
polecicie modlitwom Kościoła. 
Będzie także odprawiana o godz. 
18:00 zbiorowa Msza św. w intencji 
zmarłych, których polecicie w tej 
Mszy św. Kartki wypominkowe 
oraz na Mszę św. zbiorową za 
zmarłych znajdują się na stolikach 
przy głównym wyjściu z kościoła.  
Ze względu na składanie kart 
wypominkowych kancelaria 
parafialna będzie czynna 
codziennie do 1 listopada w godz. 
17:00 – 18:00, w środę od 16:00 
do 18:00. Karty wypominkowe 
można również składać w niedzielę 
po każdej Mszy św.

8. Przyszła niedziela, zgodnie 
z dekretem Stolicy Apostolskiej, 
jest Niedzielą Misyjną. W tym dniu 
swoją modlitwą oraz ofiarami 
obejmiemy wszystkich kapłanów, 
zakonników i osoby świeckie 
posługujących na misjach. Po 
każdej Mszy św. będą zbierane 
przed kościołem ofiary na pomoc 
dla polskich misjonarzy 
pracujących w krajach misyjnych.

9. Solenizantom i jubilatom 
tygodnia przekazujemy 
najserdeczniejsze życzenia. 
Zmarłych ostatnio parafian 
polecamy dobroci i miłosierdziu 
Boga.


