
13.11.22 NIEDZIELA
Ml 3,1920a; Ps 98; 

2Tes 3,712; Łk 21,519
„STRZEŻCIE SIĘ…”

14.11.22 PONIEDZIAŁEK
Ap 1,14; 2,15a; Ps 1; 

Łk 18,3543
„JA JESTEM SWIATŁOŚCIĄ 

ŚWIATA”

15.11.22 WTOREK
Ap 3,16.1422; Ps 15; 

Łk 19,110
„KTO MA USZY, NIECHAJ 

POSŁYSZY”

16.11.22 ŚRODA
Ap 4,111; Ps 150; Łk 19,1128

„WSZYSTKO, CO ŻYJE, 
NIECHAJ CHWALI PANA”

17.11.22 CZWARTEK
Ap 5,110; Ps 149; Łk 19,4144

„TYŚ NAS UCZYNIŁ 
KAPŁANAMI BOGA”

18.11.22 PIĄTEK
Ap 10,811; Ps 119; 

Łk 19,4548
„NAPOMNIENIA TWOJE SĄ 

MOIM DZIEDZICTWEM”

19.11.22 SOBOTA
Ap 11,412; Ps 114; 

Łk 20,2740
„I W OBŁOKU WSTĄPILI DO 

NIEBA”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Wiemy, że dobro wraca. Dziś 
obchodzimy Światowy Dzień 
Ubogich. Odbywa się po raz 
szósty. Towarzyszą mu słowa 
św. Pawła Apostoła: „Chrystus 
dla was stał się ubogim” (por. 2 
Kor 8,9).
Dobro jest sprawą trudną. 
Dobro w rozwija się 
w człowieku powoli. Jest jednak 
pewne niebezpieczeństwo 
grożące dobrym czynom. Jest 
to czynienie dobra na pokaz. 
Pan Jezus przestrzega przed 
takim postępowaniem. Mówi: 
„Strzeżcie się, żebyście 
uczynków pobożnych nie 
wykonywali przed ludźmi po to, 
aby was widzieli; inaczej nie 
będziecie mieli nagrody u Ojca 
waszego, który jest w niebie. 
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie 
trąb przed sobą, jak obłudnicy 
czynią w synagogach i na 
ulicach, aby ich ludzie chwalili. 
Zaprawdę powiadam: ci 
otrzymali już swoją nagrodę. 
Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, 
niech nie wie lewa twoja ręka, 
co czyni prawa, aby twoja 
jałmużna pozostała w ukryciu. 
A Ojciec twój, który widzi 
w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 1
4). Znane są nam te słowa. 
Ważne jest to, by widzieć 
człowieka, jego potrzeby 
i w miarę swych sił spieszyć mu 
z pomocą. 
Nie uszczęśliwiać ludzi na swój 
sposób. Pomagać im 
bezinteresownie, cicho. Trzeba 

„CHRYSTUS DLA WAS STAŁ SIĘ 
UBOGIM”..................................12
CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA 
W NASZYCH DOBRODZIEJACH 
CZ. 2............................................2
INTENCJE MSZALNE.................3
OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE....................4

też umieć odkryć duchowe biedy 
ludzkie. Tych też jest wiele na 
świecie. Tylu smutnym można 
zanieść radość. Potrzeby są 
niezmierzone. Może nieraz blisko 
nas. Bez dobroci strasznie robi 
się na świecie. Co na temat 
tegorocznego Dnia pisze Papież 
Franciszek? Pochylmy się nad 
jego słowami. 
„ «Chrystus Jezus […] dla was 
stał się ubogim» (por. 2 Kor 8, 9). 
Tymi słowami Apostoł Paweł 
zwraca się do pierwszych 
chrześcijan w Koryncie, aby 
utwierdzić ich działania 
solidarnościowe na rzecz 
potrzebujących braci. Światowy 
Dzień Ubogich również w tym 
roku staje się na nowo swego 
rodzaju pozytywną prowokacją, 
która ma nam pomóc w refleksji 
nad naszym stylem życia oraz 
nad wieloma wymiarami ubóstwa, 
które pojawiają się w tym 
obecnym momencie dziejowym. 
Kilka miesięcy temu świat 
wychodził z burzy pandemii, 
ukazując znaki ożywienia 
ekonomicznego, które mogłoby 
przynieść ulgę milionom osób 
wpędzonych w biedę z powodu 
utraty pracy. Otwierał się pogodny 
scenariusz, który nie zapominając 
o cierpieniu z powodu utraty osób 
bliskich, przedstawiał wreszcie 
perspektywy powrotu do 
bezpośrednich relacji 
międzyosobowych, do spotkań 
bez ograniczeń i restrykcji. Oto 
jednak nowe nieszczęście 
pojawiło się na horyzoncie 
nakładając na świat inny 
scenariusz wydarzeń. Wojna na 
Ukrainie dołączyła do wojen 
regionalnych, które w ostatnich 
latach sieją śmierć i zniszczenie. 
W tym wypadku jednak obraz 
jawi się bardziej złożony ze 
względu na bezpośrednią 
interwencję jednego z mocarstw, 
które chce narzucić swoją wolę 
wbrew zasadzie 
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samostanowienia narodów. 
Powtarzają się sceny znane nam 
z tragicznej pamięci, gdzie raz 
jeszcze wzajemny szantaż 
niektórych możnych tego świata 
zagłusza głos ludzkości domagającej 
się pokoju. (…)Solidarność polega 
bowiem właśnie na tym: podzielić się 
tym, czego mamy niewiele, z tymi, 
którzy nic nie mają, tak aby nikt nie 
cierpiał. Im bardziej rośnie poczucie 
wspólnoty i komunii jako stylu życia, 
tym bardziej rozwija się solidarność. 
Oprócz tego trzeba również 
rozważyć, iż są kraje, w których 
w ostatnich dziesięcioleciach 
dokonał się znaczący wzrost 
dobrobytu, odczuwalny dla wielu 
rodzin, które to osiągnęły pewien 
bezpieczny poziom życia. Mówimy 
tu o pozytywnych owocach 
inicjatywy prywatnej oraz praw, które 
wsparły rozwój ekonomiczny łączący 
się z konkretnym bodźcem dla 
polityki rodzinnej powiązanej 
z odpowiedzialnością społeczną. 
Został dzięki temu osiągnięty taki 
poziom bezpieczeństwa i stabilności, 
którym można się teraz podzielić 
z tymi, którzy zostali zmuszeni do 
opuszczenia swoich domów 
i swojego kraju, aby się ratować 
i przeżyć. Jako członkowie 
społeczeństwa obywatelskiego 
pielęgnujmy odwołanie do 
poszanowania wartości wolności, 
odpowiedzialności, braterstwa 
i solidarności. Jako chrześcijanie, 
natomiast, odnajdujmy zawsze 
w miłości, w wierze i w nadziei 
fundament naszego życia i naszego 
działania. (…)Niech ten VI Światowy 
Dzień Ubogich  stanie się okazją 
łaski, aby uczynić rachunek 
sumienia osobisty oraz wspólnotowy 
i zapytać się, czy ubóstwo Jezusa 
Chrystusa jest naszym wiernym 
towarzyszem życia”.
Papież Franciszek ustanowił 
Światowy Dzień Ubogich na 
zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia 
w 2017 roku.

Piotr Kamiński

naszej bazy wypadowej, którą 
tego dnia był kościół p.w. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej.
Tak zaczął się kolejny, czwarty 
dzień pielgrzymki. Wyjątkowo ten 
dzień nie rozpoczęliśmy 
Eucharystią, gdyż ona miała się 
odbyć nieco później. Na tej Mszy 
swoją obecnością miała nas 
zaszczyć pewna ważna osoba 
duchowna dla naszej diecezji, 
jednak później napiszę, kto to 
dokładnie był. 
Około godziny 6 rano 
wyruszyliśmy z Golubia 
Dobrzynia, a dzisiaj 
najważniejszym punktem 
podążania szlakiem do tronu 
Maryi były Obory. W tej 
miejscowości znajduje się 
Sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej, którym opiekują się 
karmelici, na czele z przeorem 
o. Piotrem Krupą. Tamtejsza 
wędrówka przebiegała 
w niełatwych warunkach. Było 
bardzo gorąco, a od pierwszego 
postoju do Obór idzie się około 2 
godzin. Na trasie zaś praktycznie 
nie ma cienia, dopiero przed 
samym Sanktuarium. Ja na tym 
etapie szedłem z przodu jako 
porządkowy grupy, więc nie 
mogłem usłyszeć konferencji, 
którą na tym etapie, dla 
Megazanii głosił ks. Maksymilian 
Ślizień, opiekun grupy Zantyr 
Sztum. Jednakże, z drugiej 
strony miało to swoje plusy, bo 
droga po której się poruszaliśmy 
nie była ruchliwa, rozciągały się 
wokół niej piękne widoki. To był 
taki idealny moment na chwilę 
refleksji, krótkiego 
podsumowania, jak przeżyłem te 
ostatnie dni na pątniczym szlaku, 
co jeszcze się wydarzy,czy 
byłem miły, wyrozumiały dla 
drugiego brata i siostry, czy w 
trudnych sytuacjach pomagałem 
lub przeciwnie byłem 
dodatkowym ciężarem?Piękny to 
był czas, choć minął jak błysk 
oka. Przed samymi Oborami, 
mieliśmy gości z Iławy, których 
bardzo dobrze znałem, kim oni 
byli i jaki związek mieli z naszą 
pielgrzymką? Dowiecie się za 
tydzień. Chwała Panu!

Był to bardzo piękny krajobraz, który 
został mi w pamięci do dnia 
dzisiejszego. Następnie weszliśmy 
do garażu, był on dość spory. 
Pewnie zastanawiacie się co może 
być ciekawego w garażu, miejsce 
dla samochodu i jakiegoś sprzętu, ot 
tyle. Nic bardziej mylnego, gdyż tam 
czekały na nas dwie atrakcje, które 
sprawiły, że spędziliśmy tam niemal 
godzinę. Jedną z nich był kot, od 
którego nie mogliśmy się odpędzić. 
Był on bardzo towarzyski, 
wszędobylski. Z tego co pamiętam, 
to został on znaleziony przez 
znajomych Wojtka i Ani, gdzieś 
w lesie. Nasi wspaniali gospodarze 
opowiedzieli nam historię, że 
pewnego dnia kot uciekł, przez 
uchylone drzwi, ale po pewnym 
czasie jak to kot wrócił. Jako dowód 
na potwierdzenie tego, że był 
towarzyski, to gdy na chwilę został 
on zamknięty w kotłowni, to głośno 
miauczał, choć miał tam bardzo 
ciepło :D Drugą zaś atrakcją była 
rzutki tzw. Darty. Pamiętam, że kiedy 
byłem, (małym chłopcem, hej!) to 
parę razy oglądałem tą dyscyplinę 
sportu, która pochodzi z Wysp 
Brytyjskich. Wzbudziła moje 
zainteresowanie nie ze względu na 
to, że można rozładować stres, 
nerwy (choć to też :P), bardziej 
z tego powodu, że trzeba taktycznie 
ułożyć sobie w głowie plan jak z 501 
punktów zejść w jak najmniejszej 
ilości rzutów. Oczywiście 
podeszliśmy do tego czysto 
rekreacyjnie, ale bawiliśmy się 
przednie. Widać, że Wojtek w miarę 
regularnie oddaje rzuty, gdyż my nie 
potrafiliśmy rzucać tak celnie jak On. 
Czas tak szybko upłynął, że na 
zegarku wybiła Północ. 
Powiedzieliśmy: „Chyba trzeba się 
położyć, zważywszy, że musimy o 4 
nad ranem wstać. Historia tego dnia 
pokazała po raz kolejny, że na 
pielgrzymce nie można się wyspać, 
choćby się nawet bardzo chciało. 
Nazajutrz wstaliśmy, zdążyliśmy 
z Anią i Wojtkiem, zjeść wspólnie 
śniadanie i... czas było się 
pożegnać, przynajmniej na ten rok. 
Zrobiliśmy sobie jeszcze wspólne 
zdjęcie, wręczyliśmy pamiątki 
pielgrzymkowe. Jednocześnie 
zapewniliśmy o pamięci w modlitwie 
i  odjechaliśmy wraz z Wojtkiem do 

Piotr Kamiński

DMG

CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA W NASZYCH  
DOBRODZIEJACH, CZ.2

Przed zaśnięciem zwiedziliśmy dzięki 
uprzejmości naszych gospodarzy ich 
mieszkanie. Najpierw byliśmy na 
balkonie, z którego rozciągał się 
piękny widok na pola uprawne i las. 



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

Jerzego i Edmunda.
18:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

19 listopada  sobota
7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłą Irenę Cwalinę w 3. 
rocznicę śmierci, za Stanisława 
Cwalinę oraz za rodziców: Bronisławę 
i Jana Cwalina.
7:00 + Za zmarłą Bożenę Kowalską 
w 1. rocznicę śmierci.
18:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla ojca Dawida 
Grabowskiego z okazji urodzin. (Mszę 
św. zamówiła „Margaretka”).
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Jarmużewskiego, za Krystynę 
i Czesława Urbańskich, za Helenę 
i Jana Roznerskich, za Mariannę 
i Franciszka Urbańskich oraz Annę 
i Stanisława Maćkiewiczów.
18:00 + Za zmarłą Teresę Korowicką 
w rocznicę urodzin.
18:00 + Za zmarłego Henryka 
Ciecierskiego w 20. rocznicę śmierci, 
za Barbarę Ciecierską oraz zmarłych 
z rodziny.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

20 listopada  Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata  

niedziela
6:30 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (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 Jana i Teresy Skomrów 
z okazji 70. rocznicy ślubu oraz o Boże 
błogosławieństwo dla ich dzieci 
z rodzinami.
12:00 + Za zmarłego męża Mariana 
Wyszkowskiego.
12:00 + Za zmarłą Anielę Wiśniewską 
w 30. dzień po pogrzebie.
13:15 + Za zmarłych rodziców: 
Salomeę i Stanisława Płotast i za brata 
Zbigniewa Płotasta.
13:15 + Za zmarłych rodziców: 
Leonardę i Mirona Duńskich, za 
Henryka Mackiewicza oraz za 
dziadków i babcie z obu stron.
15:00 + Za zmarłą Łucję Januszewską.
18:00 + Za zmarłego Mateusza 
Kochańskiego w 25. rocznicę urodzin.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

INTENCJE MSZALNE
14 listopada  poniedziałek

7:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłych rodziców: Stefana 
i Apolonię Grzyb, za babcie i dziadków 
z obu stron oraz za Jana Czachowskiego.
18:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
18:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Krajewskiego w 11. rocznicę śmierci, za 
Bolesława i Reginę Krajewskich oraz 
Janinę i Henryka Prelewskich.
18:00 + Za zmarłych rodziców: Stefanię 
i Tadeusza Lewandowskich, za Irenę 
i Leona Balickich oraz zmarłych z obu 
stron.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

15 listopada  wtorek  wspomnienie 
św. Alberta Wielkiego, biskupa 

i doktora Kościoła
7:00  O potrzebne Boże łaski, 
szczególnie o łaskę więzi rodzinnej, dla 
siostry Marii Kłosek.
7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego Piotra Konickiego 
w 1. rocznicę śmierci oraz za zmarłych 
z rodziny Konickich i Wejnarskich.
18:00 + Za zmarłą siostrę Barbarę 
Nowakowską, za szwagierkę Jolantę 
Smagałę i za męża Stanisława 
Rudzińskiego.
18:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Ferszka oraz za rodziców i rodzeństwo 
z obu stron.
18:00 + Za zmarłego męża Kazimierza 
Ertmańskiego w 30. rocznicę śmierci, za 
rodziców Brzozowskich i Ertmańskich 
oraz bliskich zmarłych z obu stron.

18:00 + Za zmarłego Zygmunta 
Krawaczyńskiego w 27. rocznicę 
śmierci, za Marię i Benedykta 
Krawaczyńskich i za rodziców z obu 
stron.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

16 listopada  środa  NMP 
Ostrobramskiej

7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego Krzysztofa 
Kaczerowskiego.
7:00 + Za zmarłą Annę Dorotę 
Rosmanowską w 30. dzień po pogrzebie.
18:00 + Za zmarłego męża Zdzisława 
Arciszewskiego, za rodziców: 
Władysławę i Wincentego Buńka, za 
teściów: Helenę i Stanisława 
Arciszewskich oraz Piotra i Wiesława 
Arciszewskich.
18:00 + Za zmarłą mamę Helenę 
Jabłońską w 2. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego Jerzego i Janinę 
Lewandowskich oraz za babcie 
i dziadków z obu stron.
18:00 + Za zmarłego Piotra Albina 
(Mszę św. zamówili sąsiedzi).
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

17 listopada  czwartek  św. Elżbiety 
Węgierskiej  zakonnicy

7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Mówińskiego (Mszę św. zamówili 
sąsiedzi).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Władysława i Władysławę Majewskich, 
za brata Mirosława oraz za siostrę 
Barbarę i jej męża Stanisława.
18:00 + Za zmarłą mamę Halinę 
Cebeniak, za ciocię Zofię Czołbę oraz 
Michała Cebeniaka.
18:00 + Za zmarłą Ewę Kirzanowską 
w 8. rocznicę śmierci i za Benedykta 
Kirzanowskiego.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

18 listopada  piątek  bł. Karoliny 
Kózkównej, dziewicy i męczennicy

7:00  Msza św. Dziękczynna za 50 lat 
małżeństwa Marii i Benedykta z prośba 
o dalsze Boże błogosławieństwo i dary 
Ducha Świętego.
7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego męża Stanisława 
Dobrzyńskiego.
18:00 + Za zmarłego Józefa 
Komoszyńskiego w 9. rocznicę śmierci 
i za Bronisławę Komoszyńską.
18:00 + Za zmarłą Mariannę i Feliksa 
Wolskich, za Alinę i Czesława 
Grabowskich oraz szwagrów: Józefa, 



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

1.Ludwik Stanowicki
zmarł 21 VIII 1992 r.
2.Józef Sokołowski
zmarł 23 VIII 1992 r.

3.Stanisław Lenckowski
zmarł 6 X 1993 r.

4. Sylwester Cieślak
zmarł 10 X 1993 r.

5. Cecylia Sękowska
zmarła 29 VI 2000 r.
6. Stanisław Drapała

zmarł 9 VI 1994 r.
7. Andrzej Dembiński

zmarł 9 VII 1995 r.
8. Ryszard Klein

zmarł 15 VII 1995 r.
9. Jerzy Bogdanowicz

zmarł 6 VI 1996 r.
10. Feliks Turowski
zmarł 16 VI 1996 r.

11. Tadeusz Roznerski
zmarł 9 VIII 1997 r.

12. Konstanty Ciećniewski
zmarł 11 VIII 1997 r.

13. Kazimierz Stawiarski
zmarł 23 VIII 1998 r.
14. Łucja Węglerska
zmarła 3 IX 1998 r.

15. Stefania Karbowska
zmarła 26 XII 2012 r.

16. Ignacy Piwowarski
zmarł 6 IV 1999 r.

17. Stefania Dokszedwicz
zmarła 13 IV 1999 r.

18. Weronika Świątkowska
zmarła 11 V 2000 r.

19. Aleksandra Winiarczyk
zmarła 11 V 2000 r.

20. Halina Burza
zmarła 8 IV 2001 r.

21. Andrzej Fiutowski
zmarł 17 IV 2001 r.

22. Monika Sobolewska
zmarła 16 II 2002 r.

23. Mieczysław Białobrzewski
zmarł 26 II 2002 r.

24. Jadwiga Lisiecka
zmarła 26 II 2003 r.

25. Stanisław Kołodzicki
zmarł 1 III 2003 r.

26. Elżbieta Nadwodna
zmarła 6 II 2020 r.
27. Jan Piotrowski
zmarł 8 II 2020 r.

28. Kazimierz Grzelka
zmarł 18 II 2020 r.

29. Tadeusz Jabłoński
zmarł 22 II 2020 r.

30. Mirosław Kiszkis
zmarł 26 II 2020 r.

31. Urszula Kowalska
zmarła 4 X 2022 r.
32. Zofia Dziczek
zmarła 6 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 20. 11.  2022 r. o godzinie 07:3013 listopada 2022 r.

XXXIII niedziela zwykła

1.Dziś przeżywamy 33. 

niedzielę w ciągu roku, a to 

oznacza, że rok liturgiczny 

zbliża się do końca. Czytania 

mszalne przygotowują nas na 

powtórne przyjście Chrystusa, 

zwane Paruzją, która zamknie 

dzieje świata. Chrystus Pan 

przybędzie jako Sędzia – Król, 

by raz na zawsze oddzielić 

dobro od zła i – jak to mówimy 

w każdym Credo mszalnym – 

Jego panowaniu nie będzie 

końca.

 

2.Dzisiaj, w 13. dniu miesiąca, 

zgodnie z tradycją, będziemy 

się modlić się do Boga za 

pośrednictwem Matki Bożej 

Fatimskiej. Porządek 

nabożeństw wieczornych będzie 

następujący:

17:30 – różaniec wypominkowy,

18:00 – uroczysta Msza św. 

fatimska w intencji zmarłych 

poleconych we Mszy św. 

zbiorowej, po niej wystawienie 

Najświętszego Sakramentu 

i Adoracja do godz. 19:00. 

 

3.Nadal zapraszamy wszystkich 

parafian do wspólnej modlitwy 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE w intencji zmarłych. Co wieczór 

o godz. 17:30 odmawiamy 

różaniec i polecamy Bożemu 

miłosierdziu naszych bliskich 

zmarłych, których wypisaliśmy na 

kartkach wypominkowych. Po 

nabożeństwie Msza św. zbiorowa 

za zmarłych, których poleciliście 

modlitwom Kościoła.

4.W przyszłą niedzielę będziemy 

obchodzić uroczystość Jezusa 

Chrystusa Króla Wszechświata. 

Zakończy się rok liturgiczny, który 

przebiegał pod hasłem „Posłani 

w pokoju Chrystusa”. Już za dwa 

tygodnie  – 27 listopada – 

rozpocznie się w Kościele okres 

adwentu i nowy rok liturgiczny. 

Adwent przygotowuje nas do 

właściwego przeżycia świąt 

Bożego Narodzenia.

 

5.Ofiary złożone na tacę 

w przyszłą niedzielę będą 

przeznaczone na utrzymanie 

Wyższego Seminarium 

Duchownego w Elblągu. Za 

złożone ofiary składamy serdeczne 

„Bóg zapłać”.


