
06.11.22 NIEDZIELA
2Mch 7,12.914; Ps 17; 

2Tes 2,163,5; Łk 20,2738
„BÓG NIE JEST BOGIEM 

UMARŁYCH, LECZ ŻYWYCH”

07.11.22 PONIEDZIAŁEK
Tt 1,19; Ps 24; Łk 17,16

„JEŚLI BRAT TWÓJ ZAWINI, 
UPOMNIJ GO”

8.11.22 WTOREK
Tt 2,18.1114; Ps 37; 

Łk 17,710
„ZBAWIENIE PRAWYCH 
POCHODZI OD PANA”

9.11.22 ŚRODA
Ez 47,12.89.12 lub 

1Kor 3,9b11.1617; Ps 46; 
Łk 2,1322

„ŚWIĄTYNIA BOGA JEST 
ŚWIĘTA”

10.11.22 CZWARTEK
Flm 720; Ps 146; Łk 17,2025
„BÓG WIARY DOCHOWUJE 

NA WIEKI”

11.11.22 PIĄTEK
2J 49; Ps 119; Łk 17,2637

„BŁOGOSŁAWIENI 
SŁUCHAJĄCY PANA”

12.11.22 SOBOTA
3J 58; Ps 112; Łk 18,18

„CZY JEDNAK SYN 
CZŁOWIECZY ZNAJDZIE 

WIARĘ?”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Listopad w naszej polskiej 
tradycji to miesiąc zadumy 
i refleksji nad przemijaniem. Za 
nami uroczystość Wszystkich 
Świętych i Dzień Zaduszny. 
Jest to też czas częstszej 
modlitwy za zmarłych.
Gdy pochylamy się nad 
grobami zastanawiamy się: „co 
po śmierci”; „gdzie oni są”. Czy 
wierzymy w ciała 
zmartwychwstanie i żywot 
wieczny? Przecież 
wypowiadamy słowa 
w Symbolu apostolskim:
„wierzę w ciała 
zmartwychwstania, żywot 
wieczny”. Podczas Mszy 
świętej w „Wyznaniu wiary”
mówimy: „I oczekuję 
wskrzeszenia umarłych. I życia 
wiecznego w przyszłym 
świecie”.Wielu ludzi 
zastanawiając się nad tym 
zagadnieniem mówi: „nic 
pewnego nie wiemy”; „to jest 
dla nas wielką zagadką”; 
„przekonamy się po śmierci”; 
„po śmierci niczego już nie ma” 
i tak dalej. Podobne 
pytania,dyskusje miały miejsce 
w czasach Pana Jezusa. 
Większość, a wśród nich 
faryzeusze, twierdziła, że
ciała zmarłych 
zmartwychwstaną. Sprzeciwiali 
się temu saduceusze. 
W księgach Starego 

WIARA W ŻYCIE WIECZNE....12
CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA 
W NASZYCH 
DOBRODZIEJACH......................2
INTENCJE MSZALNE.................3
OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE....................4

Testamentu znajdujemy wiarę 
w zmartwychwstanie ciał. Gdy 
w drugim wieku przed 
Chrystusem król syryjski,
Antioch opanował Ziemię Świętą, 
usiłował zmusić Żydów siłą do 
odstąpienia od wiary w jednego
Boga i do składania ofiary 
bożkom pogańskim. Wielu 
pobożnych Izraelitów wolało 
męczeństwo i śmierć niż 
porzucenia wiary i przykazań 
danych przez Boga Mojżeszowi. 
Do nich należała matka i jej
siedmiu młodych synów. 
Odmawiając złożenia ofiary 
bożkom pogańskim wszyscy 
zostali zabici. Przed śmiercią 
wyznawali swą wiarę w życie 
przyszłe i zmartwychwstanie ciał. 
Jeden z nich, umierając, tak
powiedział do króla: „Ty, 
zbrodniarzu, odbierasz nam to 
obecne życie, Król świata jednak 
nas, którzy umieramy za Jego 
prawa, wskrzesi i ożywi do życia 
wiecznego” (2 Mch 7,9). 
Podobnie mówili pozostali bracia 
i matka. Wiara w życie po śmierci 
dawała im siłę do zniesienia 
wielkich cierpień     i męczeństwa. 
Również męczennicy 
chrześcijańscy w pierwszych 
wiekach woleli umrzeć niż wyrzec 
się wiary. Wierzyli, że śmierć to 
nie koniec ich istnienia, że czeka 
ich w niebie życie bez końca, 
daleko piękniejsze od 
ziemskiego. Jaka jest nasza 
wiara w życie wieczne? 
W naszych czasach wiara w 
życie wieczne pomaga 
w wypełnianiu niebezpiecznych 
obowiązków. Wielu zastanawia 
się, jak to możliwe, aby ciało 
człowieka, które już się rozkłada 
albo stało się prochem, znów 
ożyło, i człowiek, który umarł,
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znów zaczął chodzić i rozmawiać. 
Pan Jezus wskrzesił Łazarza, 
dwunastoletnią córkę Jaira,          
oraz młodzieńca z Nain. Pokazał 
nam, że to jest rzeczywiście 
możliwe. Pokarmem, który 
przygotowuje nas do 
zmartwychwstania i życia wiecznego 
jest Eucharystia: „Kto spożywa moje 
Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 
6,54). Na ziemi jesteśmy tylko
przechodniami, a nasz dom jest 
w niebie. Czy zgadzasz się z tym? 
Co myślisz na temat życia
wiecznego? Człowiek wchodzi w to 
życie przemieniony mocą Bożą. Bóg 
jest Bogiem żywych, a nie
zmarłych. Kto chce uwierzyć w życie 
wieczne, musi przyjąć prawdę 
o Bogu żywym.

Piotr Kamiński

w różnych miejscach, spotkamy 
się z różnymi ludźmi, ale nie 
zawsze przestrzeń rozmowy jest 
taka luźna, swobodna. 
Oczywiście to nie jest tak, że 
narzekam, czy jestem 
niewdzięczny. Jestem ogromnie 
szczęśliwy, że doświadczam 
tego morza dobroci i wielkiej 
miłości w każdej osobie 
i uczynkach wobec nas 
pielgrzymów. U Ani i Wojtka 
jednak było wyjątkowo. 
Naprawdę czuliśmy się jak 
kumple, a przecież Muniek, lider 
T.LOVE śpiewał w jednej ze 
swoich najnowszych piosenek, 
że chce, by Pan Jezus był jego 
przyjacielem, kumplem. Kiedyś 
wydawało mi się, że trzeba 
wykonywać wielkie rzeczy, by 
drugi człowiek poczuł się 
obdarowany miłością, 
tymczasem wystarczają małe 
rzeczy takie jak: wspólnie 
zjedzony posiłek, wypita kawa, 
spędzony czas To w zupełności 
wystarczy. Tego nie da się 
niczym zastąpić, a tej przyjaźni 
oraz miłości osobiście 
doświadczyłem, będąc na tym 
noclegu, na przedmieściach 
GolubiaDobrzynia. 
Rozmawialiśmy o rożnych 
sprawach, tych mniej i bardziej 
poważnych, były też pytania 
o naszą wiarę, jak do tego 
doszło, że znaleźliśmy się w tym 
a nie innym miejscu naszego 
życia. Zapytaliśmy się, Ani 
i Wojtka, jaką intencję mamy 
zanieść przed tron Maryi na 
Jasną Górę. Oni powiedzieli 
wspólnie, że są wdzięczni za 
wszystko Bogu, od 11 lat są 
małżeństwem, ale nie maj dzieci, 
choć bardzo by chcieli. Zrobiło 
mi się smutno, bo to naprawdę 
musiało być trudne, a mimo 
wszystko chcieli się z nami tym 
podzielić. Jestem im za to 
ogromnie wdzięczny. 
Obiecaliśmy naszą modlitwę 
i swój trud pielgrzymkowy także 
w ich sprawie. Mimo, że byliśmy 
zmęczeni, a rano trzeba było 
wstać bodajże przed 5, to nie 
chciało nam się kłaść spać, 
Atmosfera była wspaniała 
i chcieliśmy wspólnie spędzić jak 
najwięcej czasu. O tym co 
zdążyliśmy jeszcze wspólnie 
zrobić przed pójściem spać 
i o której finalnie położyliśmy się 
do łóżek? Dowiecie się za 
tydzień :D Chwała Panu! 

odskocznią od zgiełku i hałasu, 
byliśmy tylko my i nasi dobrodzieje. 
Taki stan rzeczy mógł tylko pomóc 
w zacieśnieniu naszych relacji 
i jeszcze bliższym zapoznaniu się. 
Po wejściu w progi ich domu moim 
oczom ukazał się piękny pokój 
gościnny z aneksem kuchennym 
i wejściem na balkon. Ania i Wojtek 
powiedzieli nam, że mają dla nas 
dwa pokoje, jeden dla dwóch osób, 
drugi dla jednej. Spojrzałem na to 
łóżko w tym pokoju i pomyślałem 
sobie, Panie Boże, nie ma opcji, że 
to dla Nas, nie zasłużyliśmy 
przecież. Szymon z Łukaszem 
powiedzieli, że mogą wziąć ten 
dwuosobowy pokój, więc został mi 
ten drugi. Gdy Ania pokazała mi, że 
to jest to łóżko, które przeszło mi 
parę minut temu przez głowę, to 
powiedziałem sobie w myślach: 
Boże, jesteś wspaniały w tych 
ludziach i ich wielkim sercu. 
Wystarczyłaby mi zwykła kanapa, 
a tu jak łoże jak dla króla. Dziękuje 
Ci Panie, pomyślałem, że to może 
przez to, żebym lepiej wypoczął. 
Miałem to popołudnie bardzo trudne 
zwłaszcza psychiczne, o czym 
wspominałem 
w ubiegłotygodniowym artykule. 
Teraz gdy to wspominam, to 
odbieram zupełnie inaczej. Na 
miłość bożą, nie można sobie 
zasłużyć, to dar. Ja mogę go 
przyjąć, bądź nie. Po prostu to była 
ta miłość, jaką nasz obdarzył przez 
ręce i gościnność Ani i Wojtka. Po 
rozpakowywaniu swoich rzeczy 
i wzięciu szybkiego prysznica, 
mogliśmy skorzystać 
z dobrodziejstw przygotowanych 
przez Anię. Gdy zasiedliśmy do 
stołu, to doznałem szoku, gdyż to 
nie była zwykła kolacja, ale uczta. 
Mięso, wędliny, ryby, jajka, 
naprawdę to było coś wielkiego 
w swojej prostocie. Po ludzku nie 
mogłem zrozumieć jak to jest 
możlwe, że dla zupełnie trójki 
obcych chłopaków było jedzenia, jak 
dla jakiś książąt. My zaś byliśmy 
zwykłymi chłopakami, którzy byli 
szczęśliwy z kawałka chleba, talerza 
zupy, kubka zimnej wody, czy 
kawałka dachu nad głową. Po raz 
kolejny doświadczyłem miłości 
Bożej, ujrzałem Jezusa w naszych 
dobrodziejach Ani i Wojtku ich 
przeogromnym sercu i chęci pomocy 
w tych niełatwych czasach. Po raz 
kolejny podkreślę, że w rozmowie 
z naszymi Gospodarzami czuliśmy 
się  nie jak obcy ludzie, 
a przynajmniej jak kumple, czy 
dobrzy znajomi. Nocujemy 

Piotr Kamiński

DMG

CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA 
W NASZYCH   DOBRODZIEJACH

Już po pierwszym zapoznaniu się 
z naszymi gospodarzami Anią 
i Wojtkiem, miałem przeczucie 
graniczące z pewnością, że będzie to 
fajny nocleg. Chcieliśmy już na 
samym początku im podziękować za 
to, że nas przenocują i jadąc 
samochodem, powiedzieliśmy: 
Dziękujemy Państwu za dobroć 
serca, a bodajże Ania od razu: Nie, 
żadni Państwo, tylko Ania i Wojtek, 
prosimy was, żebyście tak się do Nas 
zwracali :) To było dla mnie 
pozytywne zaskoczenie, że dystans 
między nami, pielgrzymami, 
a naszymi dobrodziejami tak bardzo 
się skrócił? Na początku myślałem, 
że to ze względu na to, iż są oni 
młodym małżeństwem, więc ta 
bariera wieku była niewielka. Dopiero 
w dalszej perspektywie czasu 
uświadomiłem sobie, że po prostu to 
Pan Bóg tak z serdecznością 
i miłością do Nas przemówił i otoczył 
opieką. Parafrazuj słowa Pana 
Jezusa z Nowego Testamentu, Nie 
jesteście moimi sługami, ale 
przyjaciółmi. Jednak był to dopiero 
zaczyn dobroci, którą mieliśmy 
otrzymać podczas tego pobytu. Gdy 
dotarliśmy na miejsce moim oczom 
ukazał się piękny dom. Okolica 
w której się znajdowaliśmy oddalona 
była kilkaset metrów od głównej 
drogi, więc to też był znak, że 
dzisiejszy nocleg jest takim eremem, 



Za zmarłych
Módlmy się, za zmarłych z naszych 

rodzin, ofiarodawców 

i dobroczyńców naszej parafii, 

dusze czyśćcowe, aby w niebie 

mogli oglądać oblicze Boga twarzą 

w twarz.
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   INTENCJA  PARAFIALNA  
NA MIESIĄC

LISTOPAD

18:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

12 listopada  sobota  wspomienie 
św. Jozafata, biskupa i męczennika

7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłą Stanisławę 
i Bolesława Hajduków oraz ich 
rodziców i rodzeństwo.
7:00 + Za zmarłą mamę Zofię Gładun 
w 1. rocznicę śmierci i za dziadka 
Henryka Mento w 60. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
18:00 + Za zmarłego męża Jakuba 
Bartnickiego w 2. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego Artura Lasowy 
w 2. rocznicę śmierci.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

13 listopada  XXXIII niedziela 
zwykła

6:30 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
7:30  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla członkiń IV 
Róży Żywego Różańca i ich rodzin.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców parafii 
i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
9:00 + Za zmarłego Wiesława 
Szachewicza w 30. dzień po śmierci.
10:30 + Za zmarłych rodziców: 
Monikę i Anastazego Osmańskich oraz 
za zmarłych z rodziny Romanowskich 
i Osmańskich.
12:00 + Za zmarłego Edwarda 
Gajewskiego w 11. rocznicę śmierci, 
za Irenę, Jacka i Tadeusza oraz za 
zmarłych z rodziny Ferszka 
i Gajewskich.
13:15 + Za zmarłego męża, tatę 
i dziadka Zbigniewa Mecha w 4. 
rocznicę śmierci, za teściów: Helenę 
i Bolesława Mechów oraz za zmarłych 
z rodziny.
13:15 + Za zmarłą mamę Krystynę 
Janowską w 1. rocznicę śmierci i za 
tatę Stanisława Janowskiego.
15:00 + Za zmarłą Irenę i Kazimierza 
Zasłona oraz Helenę i Zygmunta 
Stando.
18:00 + Za zmarłą mamę Jadwigę 
Jaskulską w 1. rocznicę śmierci, za 
Jana Jaskulskiego oraz za rodziców 
z obu stron.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

INTENCJE MSZALNE
7 listopada  poniedziałek

7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
18:00 + Za zmarłą Łucję i Józefa 
Czubkowskich, za Łucję i Beatę 
Jancewicz, za Witolda Trochowskiego, 
Józefę Grzywacz, Małgorzatę 
Gleszczyńską, Pawła Skopa i Pawła 
Klimka.
18:00 + Za zmarłą Zofię Bulińską.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

8 listopada  wtorek
7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Mówińskiego )Mszę św. zamówili 
sąsiedzi).
18:00  O Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
członkiń III Róży Żywego Różańca i ich 
rodzin oraz o radość życia wiecznego 
dla zmarłych członkiń.
18:00 + Za zmarłego Henryka Topkę 
w 11. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Aleksandrę Urbańską w 13. rocznicę 
śmierci, za Ludwika Urbańskiego w 27. 
rocznicę śmierci oraz za krewnych z obu 
stron.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

9 listopada  środa  rocznica 
poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego Krzysztofa 
Kaczerowskiego.

7:00 + Za zmarłą Kazimierę Ruczyńską 
w 1. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą Teresę i Józefa 
Tkaczyków, za Bernarda Szczecha, za 
babcie i dziadków z obu stron, za 
szwagra Leszka oraz Pawła Szczecha.
18:00 + Za zmarłego Zbigniewa 
Olszewskiego w 2. rocznicę śmierci.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

10 listopada  czwartek  wspomnienie 
św. Leona Wielkiego, papieża 

i doktora Kościoła
7:00 + O spokój duszy męża Jana 
Wesołowskiego, o łaskę życia 
wiecznego dla rodziców, dziadków 
z obu stron oraz dla zmarłych z rodziny: 
Wandy, Mieczysława, Ryszarda, Janiny, 
Tadeusza i Stefana.
7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + O łaskę życia wiecznego dla 
zmarłej żony i mamy Agnieszki 
Rycickiej w dniu urodzin.
18:00 + O łaskę życia wiecznego dla 
zmarłej mamy Janiny Junker w dniu 
urodzin.
18:00 + Za zmarłego Lechosława 
Szewczyka w 9. rocznicę śmierci, za 
rodziców z obu stron: Stanisławę 
i Franciszka Kaziorów, Mariannę 
i Andrzeja Szewczyków, za Jadwigę 
Szewczyk oraz Barbarę i Józefa 
Bogdańskich.
18:00 + Za zmarłego męża Benedykta 
Romanowskiego, za rodziców: Eugenię 
i Mieczysława Przybylskich oraz za 
zmarłych z rodzin: Przybylskich, 
Romanowskich i Wróblów.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

11 listopada  104. Rocznica 
Odzyskania Niepodległości (piątek)

7:00 + Za zmarłego syna Marcina 
Narożnego w dniu imienin.
7:00 + Za zmarłych rodziców: Alojzego, 
Łucję Kunegundę Raszyńskich w 20. 
rocznicę śmierci Alojzego, za zmarłych 
z ich rodzin oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące.
7:00 + O dar nieba, za wstawiennictwem 
św. Siostry Faustyny Kowalskiej, dla 
zmarłego męża Marcina Poprawskiego 
w dniu imienin.
13:00  UROCZYSTA MSZA ŚW. ZA 
OJCZYZNĘ.
18:00 + Za zmarłego męża Jerzego 
Żuchowskiego, za rodziców: Stanisława 
i Bronisławę Trederów, za zmarłych 
z rodziny Żuchowskich oraz za babcie 
i dziadków.
18:00 + Za zmarłych rodziców: Stefanię 
i Kazimierza Szmycińskich oraz za 
córkę Teresę Hannę Dacylwę.



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

1. Renata Łużyńska
zmarła 15 VIII 1992 r.

2. Stefania Jaworowska
zmarła 16 VIII 1992 r.
3. Edmund Pachocki
zmarł 14 IX 1993 r.
4. Ryszard Pokora
zmarł 03 X 1993 r.
5. Piotr Ruczyński
zmarł 02 VI 1994r.
6. Irena Piotrowicz

zmarła 09 VI 1994 r.
7. Konstancja Kopaczewska

zmarła 25 V 1995 r.
8. Zofia Rózga

zmarła 24 VI 1995 r.
9. Jacek Tokarski
zmarł 31 V 1996 r.

10. Leokadia Minkowska
zmarła 04 VI 1996 r.
11. Bronisław Wojdat
zmarł 16 VI 1997 r.

12. Mariusz Sulimowicz
zmarł 20 VII 1997 r.

13. Tadeusz Mądrzyński
zmarł 19 VII 1998 r.

14. Stanisław Piotrowicz
zmarł 27 VII 1998 r.

15. Gertruda Krezymon
zmarła 07 VIII 1998 r.
16. Cezary Rynkowski
zmarł 11 VIII 1998 r.

17. Bronisława Kozłowska
zmarła 21 III 1999 r.

18. Stefania Kuszkowska
zmarła 22 III 1999 r.
19. Piotr Kolasiński
zmarł 29 III 1999 r.

20. Urszula Malinowska
zmarła 30 IV 2000 r.

21. Franciszek Górski
zmarł 05 V 2000 r.

22. Józef Górzyński
zmarł 10 V 2000 r.

23. Mieczysław Bielec
zmarł 15 III 2001 r.

24. Stefan Czarkowski
zmarł 21 III 2001 r.

25. Zdzisław Minkowski
zmarł 18 III 2001 r.

26. Bożena Miłoszewska
zmarła 22 I 2020 r.

27. Kazimierz Budziński
zmarł 24 I 2020 r.

     28.Anna Sontowska             
zmarła 26 I 2020 r.

29. Aleksandra Przybyłowska
zmarła 27 I 2020 r.
30. Karol Jacuński
zmarł 2 II 2020 r.

31. Stanisław Muszyński
zmarł 2 X 2022 r.

32. Wojciech Bielecki
zmarł 5 X 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 13. 11.  2022 r. o godzinie 07:306 listopada 2022 r.

XXXII niedziela zwykła

1.W dzisiejszej liturgii słowa Bóg 
utwierdza nas w dobrej nadziei, 
pociesza nasze serca i umacnia 
w każdym dobrym działaniu 
i mowie.

2.Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj
po każdej Mszy św. Alumni 
Wyższego Seminarium 
Duchownego w Elblągu 
rozprowadzają przed kościołem 
kalendarze seminaryjne na rok 
2023. Dochód ze sprzedaży 
kalendarza jest przeznaczony 
na utrzymanie naszego 
diecezjalnego seminarium 
w Elblągu.

3.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. Wypełnione karty 
wypominkowe można składać 
w kopertach na tacę lub 
w kancelarii parafialnej. Módlmy 
się przez cały listopad za 
naszych najbliższych zmarłych, 
bo w ten sposób nie tylko im się 
przysłużymy, ale i sobie 
niejedną łaskę u Boga 
wyjednamy.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
4.W środę, 9 listopada, będziemy 
obchodzić święto Rocznicy 
Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, 
która jest katedrą biskupa Rzymu – 
Papieża. To wspaniała okazja, aby 
w modlitwie powierzać osobę 
i posługę Ojca Świętego. 
Pamiętamy częste apele Papieża 
Franciszka o modlitwę za niego. 
Przyjdźmy więc do kościoła na 
wspólną modlitwę. 

5.W piątek, 11 listopada, przypada 
nasze narodowe Święto 
Niepodległości.  Chcemy w tym 
dniu szczególnie pamiętać o tych, 
którzy przelewali swoją krew 
i oddawali życie w obronie 
Ojczyzny. W naszym kościele tego 
dnia specjalną uroczystą Mszę św. 
w intencji Ojczyzny i o pokój na 
świecie będziemy sprawowali 
o godz. 13:00. W tej Mszy św. 
wezmą udział władze naszego 
miasta i powiatu, kombatanci, 
zaproszeni goście i poczty 
sztandarowe. Oprawę Mszy św. 
uświetni swoim śpiewem iławski 
chór „Camerata”. Tego dnia 
zapraszamy również na Msze św. 
o godz. 7:00 i 18:00.

6.Wszystkim solenizantom 
i jubilatom tygodnia życzymy 
zdrowia i wielu łask Bożych. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ 
NAM:
10 XI – św. Leon Wielki, papież 
i Doktor Kościoła, który bronił 
Rzymu przed najazdami 
barbarzyńskimi oraz wytrwale 
zwalczał błędy w wierze, 
zwłaszcza te dotyczące natur 
w Jezusie Chrystusie;
11 XI – św. Marcin z Tours, 
początkowo żołnierz, a potem 
biskup – dobry pasterz dla swojego 
ludu, który śmierci się nie lękał 
i przed życiem się nie wzbraniał;


