
02.10.22 NIEDZIELA
Ha 1,23;2,24; Ps 95; 

2Tm 1,68.1314; Łk 17,510
„DOBREGO DEPOZYTU 

STRZEŻ Z POMOCĄ DUCHA 
ŚWIĘTEGO”

3.10.22 PONIEDZIAŁEK
Ga 1,612; Ps 111; Łk 10,2537

„NAUCZYCIELU, CO MAM 
CZYNIĆ, ABY OSIĄGNĄĆ 

ŻYCIE WIECZNE”

4.10.22 WTOREK
Ga 1,1324; Ps 139; 

Łk 10,3842
„MARTO, MARTO, 

MARTWISZ SIĘ 
I NIEPOKOISZ O WIELE…”

5.10.22 ŚRODA
Ga 2,12.714; Ps 117;

 Łk 11,14
„CAŁEMU ŚWIATU GŁOŚCIE 

EWANGELIĘ”

6.10.22 CZWARTEK
Ga 3,15; Ps (Łk 1,6975); 

Łk 11,513
„OJCIEC Z NIEBA UDZIELI 
DUCHA ŚWIĘTEGO TYM, 
KTÓRZY GO PROSZĄ”

7.10.22 PIĄTEK
Ga 3,714; Ps 111; Łk 11,1526

„JEGO DZIEŁO JEST 
WSPANIAŁE I PEŁNE 

MAJESTATU”

8.10.22 SOBOTA
Ga 3,2229; Ps 105; 

Łk 11,2728
„TAK, BŁOGOSŁAWIENI SĄ 

CI, KTÓRZY SŁUCHAJĄ 
SŁOWA BOŻEGO…”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Koniec września i początek 
października związany jest 
z aniołami. 2 października 
obchodzimy wspomnienie 
świętych Aniołów Stróżów. Ich 
rola jest szczególna. Modlitwa 
do Anioła Stróża jest jedną 
z pierwszych, jaką rodzice uczą 
swoje dzieci. Cześć dla Aniołów 
Stróżów w Polsce zawsze była 
bardzo żywa. Niemal w każdym 
domu można było spotkać 
obraz Anioła Stróża powieszony 
przeważnie nad łóżeczkiem 
malucha. Uważano, bowiem 
Aniołów Stróżów za 
szczególnych opiekunów dzieci. 
Każdy z nas ma własnego 
Anioła. Jest nieustannie obecny 
i ochrania przed zakusami złych 
mocy. Jest naszym 
„ochroniarzem”. Dlaczego? 
Może zdarzyło nam się kiedyś 
na przykład przy przejściu 
przez ulicę odczuć jak 
w ostatniej chwili Ktoś 
odciągnął nas na chodnik, aby 
nie ulec wypadkowi. Wydaje 
się, że to prozaiczny przykład. 
Ale nie zastanawiało nas, kto 
mógł to uczynić? Ktoś czuwał 
i czuwa. Wielu świętych miało 
szczególny kult do Aniołów 
Stróżów: św. Stanisław Kostka, 
św. Jan Bosko, św. O.Pio 
i wielu innych. Św. O. Pio 
mówił: „Módlcie się do swoich 
Aniołów Stróżów i przysyłajcie 
mi ich zawsze, kiedy czegoś 
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ode mnie potrzebujecie. Anioł 
Stróż szybszy od samolotu, nie 
zdziera butów i nie potrzebuje 
biletu”. Św. Faustyna 
w „Dzienniczku” pisze jak 
towarzyszył jej Anioł Stróż 
w czasie podróży na rekolekcje: 
„Na drugi dzień ujrzałam Anioła 
Stróża, który mi towarzyszył 
w podróży aż do Warszawy. 
Kiedy weszłyśmy do furty – znikł.  
Kiedy przechodziłyśmy koło małej 
kapliczki, aby przywitać się 
z przełożonymi, w jednej chwili 
ogarnęła mnie obecność Boga 
i napełnił mnie Pan Swoim 
ogniem miłości. W takich 
chwilach zawsze poznaję lepiej 
wielkość Jego Majestatu. Kiedy 
wsiadłyśmy do pociągu 
w Warszawie do Krakowa, 
znowuż ujrzałam swego Anioła 
Stróża obok siebie, który się 
modlił kontemplując Boga, a myśl 
moja szła za nim, a kiedy 
weszłyśmy do furty klasztornej – 
znikł” (Dz. 490). W Piśmie 
świętym możemy znaleźć wiele 
tekstów o aniołach. Również 
pisali o nich ojcowie Kościoła. Św. 
Cyprian nazywa aniołów naszymi 
przyjaciółmi, św. Ambroży uważa 
ich za naszych pomocników. 
O tym, że każdy człowiek ma 
Anioła Stróża pisali między 
innymi św. Bazyli Wielki, św. Jan 
Złotousty, św. Augustyn, św. 
Hieronim. Opierali się na słowach 
z Ewangelii św. Mateusza: 
„Strzeżcie się, żebyście nie 
gardzili żadnym z tych małych; 
albowiem powiadam wam: 
Aniołowie ich w niebie wpatrują 
się zawsze w oblicze Ojca 
mojego, który jest w niebie” (Mt 
18,10). 
Św. Jan Paweł II w 1986 roku 
poświęcił kilka katechez tematyce 
anielskiej. Czy zwracamy się do 
swoich Aniołów Stróżów? Papież 
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Franciszek w 2018 roku mówił: “Pan 
mówi, abyśmy szanowali Anioła 
Stróża, bo on ma autorytet, aby nami 
kierować. Należy go słuchać. «Bądź 
uważny na jego słowa i nie 
sprzeciwiaj mu się w niczym». 
Słuchać podpowiedzi, które zawsze 
pochodzą od Ducha Świętego, ale to 
anioł inspiruje nas do tego – mówił 
Papież.  Chciałbym wam zadać 
jedno pytanie: rozmawiacie ze 
swoim aniołem? Znacie jego imię? 
Słuchacie go? Pozwalacie, aby 
prowadził was za rękę po drodze, 
albo popychał, by ruszyć? (…)Nasz 
anioł nie tylko jest z nami, ale widzi 
Boga Ojca. Jest z Nim w kontakcie. 
Jest codziennym mostem, od 
godziny, kiedy wstajemy, do chwili, 
gdy idziemy spać, towarzyszy nam 
i jest pomostem między nami 
a Bogiem Ojcem. Anioł jest 
codziennymi drzwiami do 
transcendencji, do spotkania 
z Ojcem: anioł pomaga nam, 
ponieważ widzi Ojca i zna drogę. Nie 
zapominajmy o tych towarzyszach 
naszej drogi”. Rozważmy te słowa.

Piotr Kamiński

przemarszu zwłaszcza przez 
drogi szybkiego ruchu. 
Porządkowym oczywiście nie 
można zostać tak z marszu, 
gdyż musimy przejść szkolenia, 
które prowadzone są w WORD
zie w Elblągu.Przed samym 
wymarszem na kolejny dzień 
pielgrzymowania dostaliśmy od 
naszych kwatermistrzów opaski 
w białoczerwone barwy 
z symbolem Polski Walczącej, 
w ogóle to jest jeden 
z najważniejszych dni dla EPP. 
Niemal wszyscy pątnicy mają na 
sobie symbole, koszulki, czy flagi 
upamiętniające heroizm 
mieszkańców Warszawy 
i wszystkich walczących 
o wolność naszego kraju. Przed 
samym wyjściem z Kruszyn 
otrzymaliśmy  słodycze od 
przewodnika grupy Salvador  
Redemptor o. Piotra. Było to 
z okazji święta patronalnego 
grupy. Prócz tego pobłogosławił 
Nas i śmiało mogliśmy wyruszyć 
w dalszą drogę. O tym co się 
wydarzyło na kolejnych 
odcinkach i dlaczego miałem 
w tym dniu jeden z większych 
kryzysów dowiecie się za 
tydzień. Jeszcze ad vocem do 
tego, iż mamy Październik, to 
proszę i zachęcam szczególnie 
rodziców, babcie i dziadków, do 
zabierania swoich pociech na 
Różaniec, który będzie odbywał 
się codziennie o godzinie 17:30 
przez cały miesiąc. 
Najmłodszych naszych parafian 
zachęcam szczególnie do 
udziału we wtorki i czwartki, 
gdzie pod opieką Pań 
Katechetek z waszych szkół 
będziecie mogły poprowadzić 
Różaniec. Jest to wielka radość 
dla mnie, że jest taka możliwość, 
bo przecież Matka Boża 
w niemal każdych objawieniach 
objawiała się dzieciom, więc 
w sposób szczególny otacza je 
swoją matczyną miłością. Wiem, 
że będzie to dla niej najlepszy 
prezent, a przecież dzieci 
powinny sprawiać radość swoim 
Mamusiom zarówno ziemskim 
jak i tej duchowej :)     Na 
pielgrzymce wśród tych intencji 
które otrzymaliśmy od parafian z 
całego naszego dekanatu, 
widzieliśmy takie intencje, że 
niewątpliwe Różaniec był takim 
miejscem, gdzie widzieliśmy 
Jezusa tego radosnego jak i 
cierpiącego, ujrzeliśmy go we 
wszystkich sprawach które nam 
poleciliście Chwała Panu!

niewątpliwie Unia Personalna, której 
łącznikiem jest Ks. Kajetan. Zanim 
przyszedł do naszej grupy, 
wcześniej przez kilka lat był 
opiekunem „Sztumiaków”. We 
wspomnianych najwcześniej 
franciszkanach udało mi się 
dostrzec znajome twarze z naszej 
miejscowości: Były to Asia oraz, 
Maria zwana przez Nas, Mary, które 
w 2020 i 2021 roku szły razem 
z Megazanią. Miło było ich znowu 
zobaczyć. Przecież nieważne 
z jakimi grupami idziemy, bo 
wszyscy jesteśmy jak wielka rodzina 
pątnicza :) Pozostając jeszcze na 
chwilę przy zakonnikach, od 
pierwszego razu gdy ujrzałem tą 
grupę, zastanawiała mnie jedna 
rzecz: Dlaczego jako jedyni mieli 
tubę na wózku, zamiast tradycyjnej 
w formie plecaka? Tuba nawiasem 
pisząc jest bardzo ważnym 
przedmiotem na pątniczym szlaku, 
gdyż to dzięki niej możemy słyszeć, 
co mówi ks. Przewodnik, możemy 
włączyć się aktywnie w modlitwy, 
czy po prostu być fizycznie obecni 
jako zgrupowanie pielgrzymkowe.Na 
to pytanie odpowiedziała mi  Mary: 
To wyglądało kiedyś tak, że 
Franciszek  Elbląg od początku 
powstania  była jedną z najstarszych 
grup. Tym samym osobie mającej 
siwy włos na głowie zdecydowanie 
łatwiej jest ciągnąć wózek niż wziąć 
tubę na plecy. Mankamentem tego 
rozwiązania jest niewątpliwie częsta 
zmiana nawierzchni. Nie zawsze 
idziemy po asfalcie, a często po 
polnych, czy pełnych kałuż 
ścieżkach. Tym samym trzeba 
uważać, żeby koło gdzieś po drodze 
nie wpadło w jakąś większą 
nierówność. Tak naprawdę gdy 
wszystkie grupy dotarły do Kruszyn 
można powiedzieć, że zaczęła się 
XXX EPP, to jest pierwszy dzień gdy 
spotkają się wszyscy przewodnicy, 
kwatermistrzowie, służby, 
porządkowi, by ustalić wspólny 
porządek i wytłumaczyć jeszcze raz 
zasady pielgrzymkowe. Byli też 
piloci, klerycy i dwaj księża, którzy 
odpowiadali zarówno za tempo 
czoła pielgrzymki, odstępy czasowe 
i dystansowe między 
poszczególnymi grupami. Przede 
wszystkim dbali o spokojne przejście 
wędrowców przez najbardziej 
ruchliwe skrzyżowania, jadąc 
zazwyczaj przed wszystkim 
i udrożniając kolejne etapy trasy 
pielgrzymkowej. Oczywiście jak co 
roku wszyscy porządkowi mamy 
zebranie z Pilotami EPP, którzy 
przypominają nam 
o poszczególnych zasadach, które 
obowiązują nas podczas 

Piotr Kamiński

DMG

CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA NA RÓŻAŃCU

Tą postacią był ks. Adam Gapys, 
tegorocznego neoprezbiter, 
kwatermistrz główny EPP, a przede 
wszystkim Iławiak. Tak jak 
wspomniałem w ostatnim artykule 
był on wielokrotnym pielgrzymem 
grupy Pomezania Iława, a od dwóch 
lat pełni znaczącą rolę w kontekście 
organizacji naszej pielgrzymki. To on 
odpowiada m.in. Za wyznaczanie 
miejsc gdzie poszczególne grupy 
będą miały obiady, noclegi, czy 
poranne Eucharystię. Po około 
kilkudziesięciu minutach pierwsza 
grupa dotarła do Kruszyn. Za 
Franciszkiem  Elbląg, który na tym 
etapie szedł jako pierwszy, 
w odstępach około 10 minutowych 
docierały pątnicy z poszczególnych 
części naszej diecezji były to: 
Katedra i Północ z Elbląga, Salvador 
Redemptor, również z tego miasta. 
Pomezania Kwidzyn na czele 
z byłym wikariuszem naszej parafii, 
ks. Tomaszem Wieczorkiem. Na 
końcu zaś Zantyr Sztum 
i Pomezania Malbork. Z tą ostatnią 
ekipą mamy najlepsze relacje. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy 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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   INTENCJA  PAPIESKA 
NA MIESIĄC

PAŹDZIERNIK

Bożej Różańcowej za opiekę 
z prośbą o dalszą pomoc i opiekę.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Władysławę i Antoniego 
Dybichów, za rodzeństwo oraz 
synową Edytę.
18:00 + Za zmarłego Grzegorza 
Orzechowskiego w dniu urodzin 
i za Kazimierza Orzechowskiego.
18:00 + Za zmarłą mamę Józefę 
Umińską w 6. rocznicę śmierci 
i za tatę Zygmunta Umińskiego.

8 października  sobota
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłą Halinę 
Krzemieniewską (Mszę św. 
zamówili sąsiedzi 
z ul. Grudziądzkiej).
18:00 + Za zmarłą Stefanię 
Tecław (greg.).
18:00 + Za zmarłą Stanisławę 
Skrzyńską w 6. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Jana i Monikę Eremusów oraz 
Helenę i Bronisława Jabłońskich, 
za siostrę Joannę Szczypińską, 
a także szwagra Adama Cieślaka.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Jana i Krystynę Korwek.

9 października  XXVIII 
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 + Za zmarłego Ryszarda 
Mówińskiego (Mszę św. zamówili 
sąsiedzi).
12:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo dla 
rodziny Krajewskich oraz ich 
synów z rodzinami.
13:15 + Za zmarłych: Apolonię, 
Czesława, Jerzego i Jana 
Gregorczyków, za Elżbietę Figułę, 
za Henryka Jackowskiego, Józefa 
Raczkowskiego oraz Józefa 
Jasińskiego.
13:15 + O łaskę nieba dla 
zmarłych rodziców: Heleny 
i Pawła Wilków, dla Genowefy 
i Tadeusza Sadowskich, dla braci: 
Henryka i Krzysztofa Wilków, dla 
Jana Sadowskiego, dla dziadków 
z obu stron oraz dla chrzestnych 
i zmarłych z obu rodzin.
15:00 + Za zmarłą Stefanię 
Tecław (greg.).
18:00 + Za zmarłego Zbigniewa 
Gawińskiego.

INTENCJE MSZALNE
 3 października  poniedziałek

7:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego męża i ojca 
Wiesława Cwalińskiego w 6. 
rocznicę śmierci.
18:00 + O łaskę życia wiecznego 
dla siostry Zofii Bulińskiej (Mszę 
św. zamówiła siostra Alicja).
18:00 + Za zmarłego ojca Leona 
Główczewskiego w 1. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).

4 października  wtorek  
wspomnienie św. Franciszka 

z Asyżu
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłą Wiesławę 
Kaczerowską.
7:00 + Za zmarłych synów: Marka 
i Jakuba Wiśniewskich.
18:00 + O wieczną radość w niebie 
dla zmarłej Ireny Grabowskiej 
(Mszę św. zamówili przyjaciele 
i znajomi).
18:00 + Za zmarłą Władysławę 
Majewską (greg.).
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
18:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Wyżlica w 9. rocznicę śmierci i za 
Stanisławę Wyżlic oraz Leontynę 
Gwóźdź.

5 października  środa  

wspomnienie św. siostry Faustyny 
Kowalskiej

7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Mariannę i Jana Krawieckich oraz 
za zmarłych z rodziny.
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Mówińskiego (Mszę św. zamówili 
sąsiedzi).
18:00 + Za zmarłego tatę 
Kazimierza Taranowskiego, za 
brata Jarosława, teścia Romana 
Załogę oraz zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłą Zofię Bulińską.
18:00 + Za zmarłego Zbigniewa 
Włodarczyka w 2. rocznicę śmierci 
oraz za rodziców: Wacława 
i Helenę Aranowskich.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
18:00 + Za zmarłego Rafała 
Cichorka w 40. rocznicę urodzin.

6 października  pierwszy 
czwartek miesiąca  wspomniene 

św. Brunona, prezbitera
7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Artura z okazji urodzin.
7:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Edwarda 
Piecucha w 30. dzień po śmierci.
18:00  Intencja dziękczynna Bogu 
Ojcu, przez Bolesne Niepokalane 
Serce Matki Bożej, za dar życia 
z przeproszeniem za grzechy nasze 
i całego świata, z prośbą o święte 
powołania kapłańskie.
18:00 + Za zmarłą siostrę Łucję i za 
jej męża Władysława 
Gołaszewskich oraz za siostrzeńca 
Benedykta Gołaszewskiego.
18:00 + Za zmarłą mamę Halinę 
Cebeniak w 17. rocznicę śmierci, za 
ciocię Zofię Czołbę i za Michała 
Cebeniaka.
18:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).

7 października  pierwszy piątek 
miesiąca (N.M.P. Różańcowej)

7:00 + O życie wieczne dla męża 
Mieczysława Wesołowskiego w 11. 
rocznicę śmierci, za rodziców z obu 
stron, za brata Jana, siostrę Janinę, 
za szwagrów: Tadeusza, Ryszarda, 
Stefana i Szczepana, za Wandę 
Kłodawską oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Drempkowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
(greg.).
18:00  Podziękowanie Matce 



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

1. Stanisława Ruczyńska
zmarła 08 IV 2016 r.

2. Roman Załoga
zmarł 03 X 1991 r.

3. Borys Biereg
zmarł 13 X 1991 r.

4. Helena Kowalska
zmarła 22 X 1991 r.

5. Elżbieta Kuszkowska
zmarła 23 X 1991 r.

6. Marta Palec
zmarła 13 XI 1991 r.

7. Romuald Modzelewski
zmarł 8 VII 1992 r.

8. Jan Cichaczewski
zmarł 16 VII 1992 r.

9. Jan Snihur
zmarł 25 VI 1993 r.

10. Bartłomiej Gilgenast
zmarł 2 VII 1993 r.
11. Czesława Bałut
zmarła 18 III 1994 r.
12. Irena Klejnowska
zmarła 21 III 1994 r.

13. Stanisława Olszewska
zmarła 28 IV 1995 r.

14. Waleria Tyszkiewicz
zmarła 29 IV 1995 r.

15. Bronisław Dmochewicz
zmarł 15 IV 1996 r.

16. Stefania Raczkowska
zmarła 27IV 1996 r

17. Eugeniusz Przepiórski
zmarł 15 IV 1997 r.

18. Urszula Przeracka
zmarła 17 IV 1997 r.

19. Teresa Sobolewska
zmarła 01 V 1998 r.
20. Henryk Kamecki
zmarł 08 V 1998 r.
21. Mikołaj Bagłaj
zmarł 02 II 1999 r.

22. Antonina Jackowska
zmarła 10 II 1999 r.

23. Monika Osmańska
zmarła 23 II 2000 r.

24. Felicja Licznerska
zmarła 26 II 2000 r.

25. Klara Szustkowska
zmarła 03 III 2000 r.

26. Mirosława Wrońska
zmarła 31 X 2019 r.

27. Marcin Poprawski
zmarł 1 XI 2019 r.

28. Roman Królikowski
zmarł 2 XI 2019 r.

29. Jan Ogrodziński
zmarł 3 XI 2019 r.

30. Krzysztof Żygadło
zmarł 3 XI 2019 r.

31. Irena Kamińska
zmarła 25 VIII 2022 r.

32. Piotr Albin
zmarł 31 VIII 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 09. 10.  2022 r. o godzinie 07:302 października 2022 r.

XXVII niedziela zwykła

1.W każdej chwili życia 
jesteśmy zaproszeni, by 
pogłębiać naszą wiarę, nasze 
zaufanie wobec Boga. Dlatego 
tak jak Apostołowie z dzisiejszej 
Ewangelii wołamy: „Panie, 
przymnóż nam wiary!”. To 
wołanie powtórzymy dzisiaj 
podczas nabożeństwa 
różańcowego o godz. 17:30, 
kiedy będziemy modlić się o 
silną, głęboką wiarę dla 
wszystkich parafian.

2.Rozpoczął się październik – 
miesiąc modlitwy różańcowej. 
Papież Franciszek podkreśla, że 
otwiera ona nas na Pana Boga, 
pomaga przezwyciężyć egoizm i 
wnosi pokój w serca, w rodziny, 
w społeczeństwo i w świat, że to 
modlitwa, która wspiera nas w 
zmaganiach ze złem. Zachęceni 
tymi świadectwami weźmy do 
rąk różaniec i módlmy się, 
powierzając Panu Bogu naszą 
codzienność oraz rozważajmy 
tajemnice z życia Chrystusa i 
Jego Matki. Zapraszamy na 
wspólne różańcowe 
nabożeństwa o godz. 17:30 
dorosłych, dzieci i młodzież. We 
wtorki przygotowywane są 
przez dzieci pod kierunkiem 
katechetów.

3.W piątek, 7 października, 
przypada wspomnienie Matki 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE Bożej Różańcowej, ustanowione na 
pamiątkę wyproszonego przez 
modlitwę różańcową zwycięstwa 
floty chrześcijańskiej pod Lepanto 
w 1571 roku. Uświadamia to nam 
po raz kolejny wielką moc tej 
modlitwy, zatem nie zaniedbujmy 
jej.

4.W tym tygodniu przypada 
pierwszy czwartek i pierwszy 
piątek miesiąca. Naszą modlitwę w 
najbliższy czwartek podczas Mszy 
św. o godz. 18:00 i nabożeństwa 
ofiarujemy za powołanych do 
służby Bożej oraz o nowe i święte 
powołania. Grupa Modlitwy do 
Najdroższej Krwi Chrystusa 
zaprasza również tego dnia o godz. 
17:00 na nabożeństwo połączone z 
wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu w intencjach 
wynagradzających za grzechy 
nasze i całego świata oraz w 
intencji świętych powołań 
kapłańskich i zakonnych, 
szczególnie z naszej parafii.

5.Spowiedź z racji pierwszego 
piątku będzie w piątek od godz. 
17:00 do 18:00.

6.Zachęcamy dzieci, które w tym 
roku przystąpiły do Pierwszej 
Komunii Świętej, aby podjęły 
nowennę 9 pierwszych piątków 
miesiąca. Pan Jezus objawił św. 
Małgorzacie, że Jego Serce płonie 
miłością do ludzi, którzy w zamian 
odpłacają Mu oziębłością, 
obojętności, wzgardą i 
niewdzięcznością. Prosił, aby 
wszyscy, którzy chcą Mu okazać 
swoją miłość, przystępowali do 
Komunii św. wynagradzającej 
przez 9 kolejnych pierwszych 
piątków miesiąca. Nie bądźmy 
nieczuli na prośbę Chrystusa. On, 
Król i Pan, nasz Zbawiciel, prosi, 
jak żebrak, o naszą miłość.  
Przypominamy, że nowennę 9 
pierwszych piątków można podjąć 
również w dorosłym życiu.


