
23.10.22 NIEDZIELA
Syr 35,1214.1618; Ps 34; 

2Tm 4,69.1618; Łk 18,914
„BOŻE, MIEJ LITOŚĆ DLA 

MNIE, GRZESZNIKA”

24.10.22 PONIEDZIAŁEK
Ef 4,325,8; Ps 1; Łk 13,1017

„JAK DOBRE DZIECI, 
NAŚLADUJMY BOGA”

25.10.22 WTOREK
Ef 5,2133; Ps 128; 

Łk 13,1821
„SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK, 

KTÓRY SŁUŻY PANU”
 

26.10.22 ŚRODA
Ef 6,19; Ps 145; Łk 13,2230
„USIŁUJCIE WEJŚĆ PRZEZ 

CIASNE DRZWI”

27.10.22 CZWARTEK
Ef 6,1020; Ps 144; 

Łk 13,3135
„PRZY KAŻDEJ 

SPOSOBNOŚCI MÓDLCIE 
SIĘ W DUCHU”

28.10.22 PIĄTEK
Ef 2,1922; Ps 19; Łk 6,1219

„PRZYSZLI ONI, ABY GO 
SŁUCHAĆ”

29.10.22 SOBOTA
Flp 1,18b26; Ps 42; 

Łk 14,1.711
„LECZ GDY BĘDZIESZ 

ZAPROSZONY, IDŹ I USIĄDŹ 
NA OSTATNIM MIEJSCU”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Przedostatnia niedziela 
października to Światowy Dzień 
Misyjny, który otwiera Tydzień 
Misyjny. Dzień ten obchodzimy 
od 1926 roku. Zapoczątkował 
go Pius XI. To okazja, aby 
poszerzyć swoje horyzonty na 
temat idei misji. Cały Kościół 
jest misyjny. W dekrecie o 
działalności misyjnej Kościoła 
czytamy: „Kościół 
pielgrzymujący jest misyjny ze 
swej natury, ponieważ swój 
początek bierze wedle planu 
Ojca z posłania (ex missione) 
Syna i z posłania Ducha 
Świętego” (DM 2).  Misje 
kojarzą się nam na ogół z 
podróżami w odległe zakątki 
świata i tam szerzenie nauki 
Jezusa Chrystusa. Ale możemy 
pomagać nie wyjeżdżając. W 
jaki sposób? Modlitwa za 
misjonarzy, pomoc finansowa 
…  . Być misjonarzem na 
swoim podwórku. Z tej okazji 
Papież kieruje orędzie, w 
którym podkreśla potrzebę 
misyjności. 
Tegoroczne hasło brzmi: 
„Będziecie moimi świadkami”. 
Co na ten temat pisze Papież 
Franciszek w tegorocznym 
orędziu: „Są to słowa z ostatniej 
rozmowy Jezusa 
zmartwychwstałego z uczniami, 
przed Jego wstąpieniem do 
nieba, opisanej w Dziejach 
Apostolskich: „Gdy Duch Święty 
zstąpi na was, otrzymacie Jego 
moc i będziecie moimi 
świadkami w Jerozolimie i w 
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całej Judei, i w Samarii, i aż po 
krańce ziemi” (1, 8). Jest to 
również temat Światowego Dnia 
Misyjnego 2022 r., który jak 
zawsze pomaga nam przeżywać 
fakt, że Kościół ze swej natury 
jest misyjny. W tym roku daje 
nam on okazję do upamiętnienia 
kilku ważnych rocznic w życiu i 
misji Kościoła: 400lecia 
ustanowienia 
Kongregacji Propaganda Fide — 
dziś ds. Ewangelizacji Narodów 
— oraz 200 rocznicy powstania 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary, 
które wraz z Dziełem Misyjnym 
Dzieci i Dziełem św. Piotra 
Apostoła sto lat temu uzyskało 
miano „papieskiego””. „Będziecie 
moimi świadkami” co to znaczy 
dla nas? „Jest to punkt centralny, 
istota nauczania Jezusa, 
skierowanego do uczniów, 
odnośnie do ich misji w świecie. 
Wszyscy uczniowie będą 
świadkami Jezusa dzięki 
Duchowi Świętemu, którego 
otrzymają — zostaną nimi 
ustanowieni przez łaskę. 
Gdziekolwiek pójdą, gdziekolwiek 
by byli. Tak jak Chrystus jest 
pierwszym posłanym, to znaczy 
misjonarzem Ojca (por. J 20, 21) i 
Jego „wiernym 
świadkiem” (por. Ap 1, 5), tak też 
każdy chrześcijanin jest powołany 
do bycia misjonarzem i 
świadkiem Chrystusa. A Kościół, 
będący wspólnotą uczniów 
Chrystusa, nie ma innej misji, jak 
tylko ewangelizowanie świata, 
dając świadectwo o Chrystusie. 
Tożsamość Kościoła polega na 
ewangelizowaniu. (…) W 
ewangelizacji zatem przykład 
życia chrześcijańskiego i 
głoszenie Chrystusa idą w parze. 
Jedno służy drugiemu. Są to dwa 
płuca, którymi każda wspólnota 
musi oddychać, aby być misyjna. 
To pełne, konsekwentne i 
radosne świadectwo o Chrystusie 
będzie z pewnością siłą 
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przyciągającą dla rozwoju Kościoła 
także w trzecim tysiącleciu. Dlatego 
zachęcam wszystkich do odzyskania 
odwagi, szczerości, 
owej parezji pierwszych chrześcijan, 
aby dawać świadectwo o Chrystusie 
słowem i czynem, w każdej 
dziedzinie życia” – czytamy w 
orędziu. Ojciec Święty przypomina 
nam, że wszyscy jesteśmy 
świadkami. Umacnia nas Duch 
Święty. Wykorzystajmy dobrze ten 
czas.  Aktualnie posługuje na 
misjach 1743 polskich misjonarzy i 
misjonarek. Przebywają oni w 99 
krajach na 5 kontynentach. 
Ojciec Święty Benedykt XVI w 
czasie swojej pielgrzymki do naszej 
Ojczyzny w 2006 roku zwracając się 
do duchowieństwa tak mówił: 
„Kościół w Polsce dał już wielu 
księży i wiele sióstr, którzy 
posługują, nie tylko Polakom poza 
granicami kraju, ale również na 
misjach, nieraz w bardzo trudnych 
warunkach, w Afryce, w Azji, w 
Ameryce Łacińskiej i innych 
regionach. Nie zapominajcie, drodzy 
kapłani, o tych misjonarzach. Dar 
licznych powołań, jakim Bóg 
pobłogosławił wasz Kościół, 
powinien być przyjmowany w duchu 
prawdziwie katolickim. Kapłani 
polscy, nie bójcie się opuścić wasz 
bezpieczny i znany świat, by służyć 
tam, gdzie brak kapłanów i gdzie 
wasza wielkoduszność przyniesie 
wielokrotne owoce”. Mówi się, że za 
pontyfikatu św. Jana Pawła II liczba 
misjonarzy podwoiła się. Pamiętajmy 
w swoich modlitwach nie tylko z racji 
Światowego Dnia Misyjnego, ale w 
codziennej rzeczywistości. Oni 
bardzo sobie cenią naszą modlitwę. 
Podczas spotkań misyjnych 
podkreślają, że czują modlitewną 
moc, że to ich umacnia. Wiedzą, że 
jest ktoś, kto o nich pamięta. 
Dziękują. 

Piotr Kamiński

kończy swojego żywota. Śmierć 
księdza Jana ostatecznie też 
jednoczy rodzinę zwłaszcza jego 
szwagra, który nie traktował ks. 
Jana poważnie. Wobec tych 
końcowych scen i piosenki 
niezrównanego Dawida Podsiadły 
nie można przejść obojętnie. Nie 
ukrywam, że mi samemu łezka 
poleciała, myślę, że nie byłem w 
tym odosobniony. Podsumowując 
film uważam  ,że jest jednym z 
lepszych wytworów polskiej 
kinematografii. Na tle filmów takich 
jak Dziewczyny z Dubaju i innych 
tego typu „dzieł” wyróżnia się 
prostotą, komizmem, ale też 
właściwym, niespłyconym 
podejściem do przemiany człowieka 
i jego postawy wobec nieuleczalnej 
choroby. Tak jak wspomniałem 
mam zastrzeżenie do sceny z 
biskupem, ona jest akurat mocno 
przerysowana. Ponadto była taka 
scena, w której ks. Jan był na 
przystanku Woodstock i rozmawiał 
z prezenterem na temat cierpienia. 
Prowadzący zapytał go jak żyć w 
obliczu trudności życia codziennego 
i cierpienia? Na to ksiądz Jan 
powiedział, parafrazując w dużym 
skrócie, iż mimo, że cierpimy 
musimy być mniej lub bardziej 
gotowi na wypełnianie naszych 
codziennych obowiązków i nie 
możemy sobie pozwolić na słabość. 
Tutaj akurat się nie zgodzę, bo jest 
wiele takich sytuacji nawet w 
codzienności nienaznaczonej 
chorobą, że po prostu powinniśmy 
dawać sobie prawo do gorszego 
dnia wyrozumiałości wobec siebie. 
Przede wszystkim zaś do zrzucenia 
z siebie tego co często prowadzi do 
zguby  perfekcjonizmu. Tylko Bóg 
jest idealny, człowiek nigdy nie 
będzie taki. Świetnie w rolę ks. 
Jana Kaczkowskiego wcielił się 
Dawid Ogrodnik, aktor młodego 
pokolenia, w wywiadzie opowiadał, 
że nawet wmówił sobie, że ma 
nowotwór głowy, tylko po to, by 
jeszcze lepiej odwzorować kapłana. 
Całość filmu oceniam 8/10, myślę, 
że każdy wierzący powinien ten film 
obejrzeć, jako obraz metanoi, a tym 
którzy trochę dalej do Pana Boga 
ujrzą obraz (mimo nieuleczalnej 
choroby) życia na pełnej petardzie, 
jak to mawiał ks. Jan. Chwytajmy 
dzień, żyjmy chwilą, bo życie to 
skarb w naszych rękach i przez nas 
ma świat lepszym być jak to 
śpiewamy w pewnym kanonie. 
Chwała Panu!

możliwe, aby Patryk był jak to określił 
oskarżyciel manipulatorem. Duchowny 
obserwował uważnie zmianę i 
resocjalizację oskarżonego w trakcie 
odrabiania godzin w hospicjum. 
Podkreślił, że nie jest możliwe, aby ktoś 
potrafił w takim miejscu, w obliczu tylu 
ludzkich cierpień udawać przemianę. 
Finalnie sąd stwierdził, że Patryk jest 
zdemoralizowaną osobą i musi 
ponownie trafić za kratki. Niestety 
często tak bywa, że konsekwencje 
złych uczynków ciągną się jeszcze 
długo po ich zakończeniu. Trzeba wtedy 
pokory, cierpliwości i wstawiennictwa 
bożego, żeby przetrwać ten czas 
Ogrójca. Dyrektor hospicjum nie 
poddaje się i wszelkimi możliwymi 
sposobami próbuje wyciągnąć Patryka 
z więzienia. Finalnie Patryk wychodzi 
wcześniej na wolność, cała załoga 
ośrodka wita go z uśmiechem na twarzy 
i oklaskami. W życiu Patryka przychodzi 
kolejny punkt zwrotny. Dostaje szansę 
pracy w jednej z ekskluzywnych 
pomorskich restauracji, dzięki 
wstawiennictwu ks. Jana. Jedynie o co 
prosi wolontariusza, to żeby się nie 
spóźnił. W międzyczasie ostatnie 
trudne chwile na swoim świecie 
przeżywa jeden z chorych, nie miał 
rodziny prócz syna, z którym od lat nie 
utrzymywał kontaktów. Patryk stoi przed 
trudnym wyborem, czy pomóc pojednać 
syna z ojcem, czy przełożyć nad to 
swoja karierę? Wybiera ostatecznie to 
pierwsze. Chcę siłą wciągnąć 
młodzieńca do samochodu i zabrać do 
hospicjum na ostatnią rozmowę, ale 
Chłopak nie chce tego uczynić i 
wyskakuje z auta. Patryk w tym 
momencie zostaje z niczym, bo ani nie 
udaje się doprowadzić do tego 
spotkania. Sam zaś traci w ten sposób 
szansę na pracę. Ks. Jan nie kryje w tej 
sytuacji oburzenia i złości, powtarza 
nawet słowa Jezusa: „Cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, mnie uczyniliście” Do 
tego zdania dopowiada: "To jest 
największa prawda lub najlepsza 
ściema". To często dotyczy się nas i 
bliskich, którzy są z dala od Pana Boga. 
Nie my jesteśmy zbawicielami, tylko 
Jezus i do każdego Pan wyciąga rękę 
w wolności, a pociągając go za rękę 
przymusu. Ks. Jan coraz bardziej 
słabnie i nie jest w stanie chodzić 
samodzielnie porusza się na wózku. W 
jednej  ze scen Patryk w ostatniej chwili 
znajduje omdlałego kapłana i 
najprawdopodobniej ratuje mu jeszcze 
życie. W ostatniej scenie Patryk ściska 
oplecione Różańcem ręce 
duchownego, który na łożu śmierci 

Piotr Kamiński

DMG

RECENZJA FILMU JOHNNY, CZ.2

Zapicie w niczym mu nie pomaga, gdyż 
finalnie i tak trafia do więzienia, będąc 
jeszcze bardziej sponiewieranym 
fizycznie i psychicznie. Chciałbym na 
moment wrócić do sceny mającej 
miejsce\chwilę przed kolejną odsiadką 
Patryka   Ks. Jan mimo, iż mocno 
schorowany postanawia bronić Patryka 
w sądzie. Kapłan twierdzi, iż nie jest 



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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PAŹDZIERNIK

18:00 + Za zmarłego Janusza 
Adamskiego w dniu urodzin oraz za 
rodziców z obu stron.

29 października  sobota
7:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
7:00 + O dar nieba, za 
wstawiennictwem św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej, dla męża 
Marcina Poprawskiego.
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Helenę Ruczyńską oraz Jadwigę 
i Michała Sudołów, za braci 
i szwagrów, za Ewelinę Sudoł, 
Teresę Bielewską oraz Romana 
Kalinowskiego.
18:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłą córkę, siostrę 
i ciocię Wiolettę Rentflejsz z okazji 
imienin, za męża, tatę i dziadka 
Zdzisława Rentflejsza z okazji 
imienin i urodzin.
18:00 + Za zmarłego męża, tatę 
i dziadka Romana Gonsiorowskiego 
w 2. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą Wiolettę Górecką 
w dniu imienin.

30 października  XXXI 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, opiekę 
Matki Bożej i łaskę zdrowia dla 
Adama i Marka.
10:30 + Za zmarłego Marka 
Dymowskiego w 3. rocznicę śmierci.
12:00   Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Danieli i Stanisława 
Żurawskich w 50. rocznicę ślubu 
oraz o potrzebne łaski dla syna 
Marka z rodziną i dla syna 
Zdzisława.
13:15 + Za zmarłego Jana 
Przybyłowskiego w 7. rocznicę 
śmierci.
13:15 + Za zmarłych rodziców: 
Leokadię i Bronisława Ulatowskich, 
za brata Kazimierza Ulatowskiego 
oraz zmarłych z rodziny 
Kostkowskich i Ulatowskich.
15:00 + Za zmarłych rodziców: 
Leonarda i Zofię Szechlickich, za 
syna Jana Szczepańskiego oraz syna 
Arkadiusza Szechlickiego.
15:00 + Za zmarłą Halinę Jakielską 
w 30. dzień po pogrzebie.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).

INTENCJE MSZALNE
24 października  poniedziałek  
wspomnienie św. Antoniego Marii 
Clareta
7:00 + Za zmarłego męża i tatę 
Tadeusza Kocieńskiego w 6. rocznicę 
śmierci, za jego rodziców: Józefę 
i Stanisława, siostrę Łucję i brata 
Stanisława Kocieńskich.
7:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
7:00 + O łaskę nieba dla Zdzisława 
(Mszę św. zamówiła kuzynka 
Marianna).
18:00 + Za zmarłego męża Jana 
Cieszewskiego w 18. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
18:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Krystynę Krostę w 2. rocznicę śmierci 
i za Jana Krostę w 3. rocznicę śmierci.

25 października  wtorek
7:00 + Za zmarłą Wiesławę 
Kaczerowską.
7:00 + Za zmarłego Stanisława 
Dziczka w 4. rocznicę śmierci oraz za 
zmarłą Zofię Dziczek.
7:00 + Za zmarłą żonę i mamę Marię 
Biereg w 3. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą siostrę Marię 
Biereg, za Halinę Jarzynkowską, brata 
Jerzego Borkowskiego, bratanka 
Cezarego Borkowskiego oraz 
rodziców: Łucję i Stanisława 
Borkowskich.
18:00 + Za zmarłą Jadwigę Jurkiewicz 
w 28. rocznicę śmierci, za Alojzego 
Jurkiewicza oraz dziadków: Anielę 
i Franciszka Budzińskich.
18:00 + Za zmarłego męża Stanisława 

Grzegorzewskiego w 6. rocznicę 
śmierci i za Józefa Bytnera.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
18:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).

26 października  środa
7:00  O Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej w chorobie 
i o pomoc na dalsze lata życia dla 
Jadwigi Gugały w 84. rocznicę 
urodzin oraz dla prawnuka Filipa w 5. 
rocznicę urodzin.
7:00 + Za zmarłego Tadeusza 
Wacławskiego z okazji imienin.
7:00 + Za zmarłego męża Mirosława 
Agnieszczaka oraz za rodziców 
i dziadków.
18:00 + Za zmarłą Urszulę Kochalską 
w 2. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
18:00 + Za zmarłych rodziców: Jana 
i Melanię Górskich oraz Józefa 
i Władysławę Jabłońskich, a także za 
wszystkich zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
18:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).

27 października  czwartek
7:00 + Za zmarłego Jerzego 
Kudzinow w 15. rocznicę śmierci, za 
Irenę Kudzinow oraz Melanię 
i Szczepana Wasiaków.
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłą Halinę i Józefa 
Bogdańskich.
18:00 + Za zmarłych rodziców: Jana 
i Czesławę Nowakowskich, za męża 
Jana Kowalskiego, za Władysława, 
Lucjana i Jerzego Kowalskich oraz 
siostrę Gertrudę.
18:00 + Za zmarłą Feliksę i Czesława 
Narożnych oraz Albina Zielińskiego.
18:00 + Za zmarłego Jana 
Abramowicza.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).

28 października piątek  
wspomnienie  św. Szymona i Judy 
Tadeusza, Apostołów
7:00 + Za zmarłego Tadeusza 
Krajewskiego oraz za rodziców i braci 
Staszyńskich.
7:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłego Tadeusza 
Sokołowskiego, za Walerię i Leona 
Wilewskich oraz Zofię i Kazimierza 
Rynkowskich.
18:00 + Za śp. Mateusza Żórańskiego 
w kolejną rocznicę śmierci oraz za 
zmarłych z rodziny.



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

1. Antonina Rapczyńska
zmarła 05 VIII 1992 r.

2. Helena Karpisz
zmarła 08 VIII 1992 r
3. Maria Kamińska

zmarła 25 VII 1993 r.
4. Henryk Kowalski
zmarł 08 VIII 1993 r.

5. Jan Letkowski
zmarł 28 V 1994 r.

6. Henryk Pasławski
zmarł 30 V 1994 r.
7. Cecylia Śruba

zmarła 06 VI 1995 r.
8. Anna Nowicka

zmarła 10 VI 1995 r.
10. Anastazja Kołodzicka

zmarła 18 V 1996 r.
11. Mieczysław Paturalski

zmarł 22 V 1996 r.
12. Regina Karczewska

zmarła 06 V 1997 r.
13. Aniela Kapuścińska

zmarła 20 V 1997 r.
14. Anna Bagłaj

zmarła 04 VI 1998 r.
15. Jan Olszewski
zmarł 27 VI 1998 r.

16. Krystyna Licznerska
zmarła 08 III 1999 r.

17. Tadeusz Falkowski
zmarł 07 III 1999 r

18. Piotr Żuber
zmarł 20 III 2000 r.
19. Józef Rokita

zmarł 06 IV 2000 r.
20. Józef Krawaczyński

zmarł 26 II 2001 r.
21. Stefan Beker
zmarł 28 II 2001 r.

22. Maria Romanowska
zmarła 18 I 2002 r.

23. Leokadia Bednarek
zmarła 21 I 2002 r.

24. Feliks Burkiewicz
zmarł 27 I 2003 r.

25. Stanisław Janowski
zmarł 03 II 2003 r.

26. Anita Chachotka
zmarła 11 XII 2019 r.

27. Emilian Olek
zmarł 18 XII 2019 r.
28. Zygmunt Olszta
zmarł 19 XII 2019 r.

29. Zygmunt Przekopowicz
zmarł 21 XII 2019 r.

30. Jan Gradzik
zmarł 24 XII 2019 r.

31. Ryszard Mówiński
zmarł 16 IX 2022 r.
32. Helena Kreńska
zmarła 16 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 30. 10.  2022 r. o godzinie 07:3023 października 2022 r. – 

29. niedziela zwykła
NIEDZIELA MISYJNA

1.Dzisiaj swoją modlitwą 
obejmujemy wszystkich 
kapłanów, zakonników i osoby 
świeckie pracujące na misjach. 
Zgodnie z zapowiedzią po 
każdej Mszy św. będą zbierane 
przed kościołem ofiary na 
pomoc dla polskich misjonarzy 
pracujących w krajach 
misyjnych.

2.Nasza misyjna dekoracja 
w prezbiterium uświadamia 
nam, że jesteśmy cząstką 
Kościoła powszechnego, 
ogarniającego wszystkie narody, 
rasy, cywilizacje i kultury 
zjednoczone Dobrą Nowiną. 
Przedstawia wizerunki Matki 
Bożej czczonej na wszystkich 
kontynentach, a kolory 
materiałów przypominają 
intencje żywego różańca 
misyjnego, w którym jeden 
dziesiątek  biały  jest za starą 
Europę, dziesiątek żółty za Azję, 
zielony za Afrykę, czerwony za 
Amerykę, niebieski  za 
Australię i Oceanię.

3.W tym tygodniu szczególnie 
zapraszamy każdego dnia 
o godz. 17:30 na nabożeństwo 
różańcowe w intencji misji 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE i misjonarzy. Przez cały 
październik można składać ofiary 
na potrzeby misji do puszek 
znajdujących się przy wyjściu 
z kościoła. Za złożone ofiary 
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

4.Zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią 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 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.

5.Wszystkich obchodzących 
urodziny i imieniny zapewniamy 
o życzliwości i modlitwie. 
W modlitwach w sposób 
szczególny pamiętamy o naszych 
zmarłych parafianach.


