
20.11.22 NIEDZIELA
2Sm 5,13; Ps 122; 

Kol 1,1220; Łk 23,3543
„IDŹMY Z RADOŚCIĄ NA 

SPOTKANIE PANA”

21.11.22 PONIEDZIAŁEK
Ap 14,13.465; Ps 24; 

Łk 21,14
„DO PANA NALEŻY ZIEMIA 

I WSZYSTKO, CO JĄ 
NAPEŁNIA”

22.11.22 WTOREK
Ap 14,1420; Ps 96; Łk 21,511

„ON ŚWIAT TAK 
UTWIERDZIŁ, ŻE SIĘ NIE 

ZACHWIEJE”

23.11.22 ŚRODA
Ap 15,14; Ps 98; Łk 21,1219

„PRZEZ SWOJĄ 
WYTRWAŁOŚĆ OCALICIE 

WASZE ŻYCIE”

24.11.22 CZWARTEK
Ap 18,12.2123;19,13.9a; 

Ps 100; Łk 21,2028
„BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY 

SĄ WEZWANI NA UCZTĘ”

25.11.22 PIĄTEK
Ap 20,14.1121,2; Ps 84; 

Łk 21,2933
„NIE PRZEMINIE TO 
POKOLENIE, AŻ SIĘ 
WSZYSTKO STANIE”

26.11.22 SOBOTA
Ap 22,17; Ps 95; Łk 21,3436

„PRZYJDZIE ON BOWIEM NA 
WSZYSTKICH…”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Uroczystość Chrystusa Króla 
kończy rok liturgiczny 
w Kościele. Uroczystość ta 
spina cały rok kościelny wielką 
klamrą. Za tydzień już adwent 
przygotowujący nas do 
radosnych, tak lubianych przez 
wszystkich Świąt Bożego 
Narodzenia. W sklepach już 
pojawiły się różne towary 
związane z tymi świętami. 
Czasami w mediach pojawia się 
reklama. Ale skupmy się na 
dzisiejszej uroczystości. 
Zastanówmy się czy Jezus jest 
naszym Królem? Dzisiejsza 
uroczystość daje nam jasną 
odpowiedź. 
Na pytanie Piłata: „Czy Ty 
jesteś królem żydowskim” 
odpowiedział: „Tak, Ja Nim 
jestem” (Łk 23,3). Piłat dobrze 
zapamiętał odpowiedź. Jako 
tytuł winy umieścił napis na 
krzyżu w trzech językach: 
„Jezus Nazarejczyk, Król 
Żydowski” (J 19, 19). Jego 
królestwa nie można 
porównywać do królestw 
ziemskich. O tym wyraźnie 
mówi Pan Jezus do Piłata: 
„Królestwo moje nie jest z tego 
świata. Gdyby królestwo moje 
było z tego świata, słudzy moi 
biliby się, abym nie został 
wydany Żydom. Teraz królestwo 
moje nie jest stąd” ( J 18,36).  
Jakże różnym od królów 
ziemskich jest Chrystus Pan! 
Jest Królem ukrzyżowanym; 
Królem cierpiącym za nasze 
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grzechy. Czy pamiętamy o tym? 
W momencie, gdy wisiał na 
krzyżu niewielu przyznawało się 
do Jego rządów i do Jego 
królestwa. Tylko Maryja, Jego 
Matka, i św. Jan stali pod 
krzyżem. Stała też była 
grzesznica Maria Magdalena. Za 
Króla uznał Go dobry łotr i prosił: 
Jezu wspomnij na mnie, gdy 
przyjdziesz do swego królestwa 
(por. Łk 23,42). W chwili męki 
tylko te osoby jawnie wyznały, że 
przynależą do Jego królestwa. 
Dopiero po zmartwychwstaniu 
tysiące ludzi uznało Go za Króla 
i Boga. Obecnie czci Go wiele 
milionów chrześcijan, wśród nich 
również i my. Chrystus Król rządzi 
przy pomocy słów miłości, które 
szepce po cichu do naszych serc 
albo przez słowa Ewangelii. Czy 
słyszymy je? Wyrazem naszej 
wiary i miłości do Pana Jezusa 
jest krzyż wiszący na ścianie 
naszego mieszkania albo mały 
krzyżyk na naszych piersiach. 
Noszenie go oznacza, że Pan 
Jezus jest dla nas Kimś drogim, 
kogo czcimy. Wielu ludzi też 
przed wejściem do świątyni 
podchodzi do krzyża 
usytuowanego pod kościołem 
całuje lub dotyka go. Jakże jest to 
wspaniały przykład wiary. Każdy 
z nas ma nie tylko zmartwienia, 
ale również radości. O nich też 
możemy powiedzieć Panu 
Jezusowi. Właśnie ciche 
rozmowy, niesłyszane przez 
nikogo, będą oznaką, znakiem, 
że On jest Królem naszego serca. 
Uroczystość tę wprowadził do 
liturgii Kościoła katolickiego 
Papież Pius XI na zakończenie 
roku jubileuszowego w 1925 roku. 
Kościół uznaje Jezusa Chrystusa 
za swego Króla i Pana. Jest On 
zupełnie innym Królem niż 
wszyscy władcy, których zna 
świat. „Króluj nam Chryste, 
zawsze i wszędzie!”
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Nim wspomnę kto nas odwiedził na 
szlaku pielgrzymim, to nadmienię, że 
tego dnia gdy szliśmy do Obór, 
pogoda początkowo była dla nas 
łaskawa, do momentu minięcia 
kościoła, do którego się idzie, ale to 
nie jest finalnie ta świątynia. 
Dlaczego o tym piszę, gdyż jest to 
rodzaj tzw. wkrętki starszych 
pielgrzymów w stosunku do tych, 
którzy idą pierwszy raz. W skrócie 
chodzi w tym żarcie o to, iż jesteśmy 
gdzieś w jednej trzeciej tej faktycznej 
drogi do Sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej. Stopniowo na horyzoncie 
ukazuje się wieża kościoła. Wtedy Ci 
wyjadacze pielgrzymkowi mówią do 
tych młodych: „O widzicie widać 
świątynię, zaraz będziemy na 
miejscu!” Ci niczego nie świadomi 
adepci na szlaku pątniczym są 
zadowoleni, bo najczęściej jest na 
tym odcinku bardzo gorąco, więc 
podnoszą swoje głowy, zapominają 
o piciu wody, gdyż „za chwilę” już 
tam będą. Tymczasem nic bardziej 
mylnego, gdyż zbliżając się do tej 
fary, w pewnym momencie ją 
omijamy szerokim łukiem. Wtedy 
skonsternowani adepci 
pielgrzymkowi mówią: Jak to, ile 
jeszcze przecież oddalamy się od 
tego miejsca, a nie zbliżamy. 
W odpowiedzi ten doświadczony 
Pątnik mówi, ha! Jeszcze jakaś 
połowa drogi do Obór... Wtedy 
morale na pewno spadają, ale to jest 
wyjątek potwierdzający regułę, że 
warto słuchać się starszego kolegi 
z grupy. Wiadomo, posłuszeństwo 
przewodnikowi, zastępcy, czy 
porządkowym grup jest ważniejsze, 
lecz gdy ich nie ma w pobliżu, to taki 
człowiek jest na wagę złota. 
Oczywiście ważny jest ten złoty 
środek między powagą, a zbyt 
luzackim podejściem wobec drugiej 
osoby. Zwłaszcza tej młodszej, czy 
mniej doświadczonej. Kontynuując 
rozpoczęty na początku wątek, to 
jesteśmy sobie gdzieś około 34 km 
od punktu docelowego. Wtem 
widzimy biały samochód na 
iławskich numerach rejestracyjnych. 
Okazuje się, że były to Kobiety, ale 
za to jakie ;) Gosia Junkier, 
pątniczka z ubiegłych lat, kuzynka 
wspomnianego wcześniej Szymona, 
który szedł z nami, pani Beata 
Jastrzębska, katechetka, która 
również mnie uczyła religii oraz pani 
Ewa Kwiatkowska, żona Wiesia oraz 
mama Szymona, Pawła, Faustyny 
oraz Janka, którzy z nami podążali. 

Piotr Kamiński

Tutaj trochę tego zabrakło, ale 
była to lekcja na przyszłość dla 
każdego z nas. Dla mnie Obory 
będą zawsze wyjątkowym 
miejscem, gdyż rok temu 
przeżywałem jedne z 
trudniejszych chwil w swojej 
wierze, życiu. Rok temu byłem o 
kulach, miałem mnóstwo 
pretensji do Pana Boga, Maryi, 
że wydarzył się ten wypadek, 
który wyeliminował mnie z 
ubiegłorocznej pielgrzymki. Mam 
sentyment do tego miejsca, gdyż 
to był idealny przykład, miejsce i 
czas na zjednoczenie swojego 
cierpienia, nie tylko z 
Chrystusem, ale i Maryją. To była 
dla mnie lekcja wielkiej pokory, 
zrozumienia bólów i udręk 
fizycznych oraz psychicznych. 
Jak one są ważne w życiu i 
może często nie wiemy po co 
one obecne w naszym życiu. 
Dopiero przyszłość mi pokazała, 
oraz inne osoby w moim 
otoczeniu jak należy to wszystko 
przeżywać i przede wszystkim 
ufać! Jedna z osób powiedziała 
mi słowa, które zapamiętam do 
końca swoich ziemskich dni i 
przewijają się gdzieś na 
mniejszych bądź większych 
wirażach życia codziennego: 
„Piotrek nie martw się gdy coś 
złego, czy trudnego się spotyka, 
módl się i ufaj!” On wie, co dla 
nas jest najlepsze w danym 
momencie!” Dalej usłyszałem 
takie zdanie, gdy miotałem się, 
byłem nerwowy i niecierpliwy z 
powodu mojej ułomności, nigdy 
nie miałem z tym problemu, 
fizycznie niemal zawsze byłem 
sprawny, a tutaj jednego kroku o 
kulach nie mogłem dobrze 
wykonać: „Widzę, że jesteś 
nerwowy, nie jesteś skupiony na 
tym co przedstawia ten obraz 
Maryi. Ona miała jedynego syna 
i straciła go, ale ufała Bogu i 
trwała w nim cały czas oraz jego 
obietnicy.  Tak było i cokolwiek 
dzieje się trudnego zwracam się 
o pomoc do Maryi, bo nigdy się 
na niej zawiodłem. Trzeba 
postawić na Maryję wszystko, 
jak to mówił Prymas Wyszyński, 
a wtedy ona będzie czuwała nad 
naszym życiem. Tylko trzeba jej 
zawierzać codziennie swoje 
życie, sprawy i nasze rodziny. O 
tym jak dalej przebiegał ten 
dzień pielgrzymki, dowiecie się 
wkrótce... Chwała Panu!  

Pani Ewa przyjechała ze swoim 
najmłodszym dzieciątkiem, które 
miało w tym dniu roczek. Pamiętam 
doskonale sytuację z ubiegłego 
roku, gdy jechałem z naszymi 
kwatermistrzynami autem, do Obór. 
Wtedy jedna z nich otrzymała 
telefon, że p. Ewa jest wieziona na 
blok operacyjny i będzie 
wykonywane jej cesarskie cięcie, 
gdyż taka była konieczność. 
Ofiarowaliśmy modlitwę za 
szczęśliwy przebieg operacji, która 
finalnie zakończyła się szczęśliwie. 
Dzieciątko urodziło się całe 
i zdrowie. To nie był przypadek, 
wierze, że było to właśnie 
wstawiennictwo Maryi Bolesnej, do 
której wtedy zmierzaliśmy. Summa 
Summarum historia zatoczyła koło. 
Dla nas sama ich obecność była 
bardzo ważna i cieszyliśmy się, że 
choć na chwilę kolejny akcent 
iławski zawitał do naszej Megazanii. 
Jeszcze większa radość ogarnęła 
Nas, gdy czekały na nas pokrojone 
Arbuzy! To jest bardzo bogate w 
wodę i słodki owoc, który jest bardzo 
pożądany i doceniany przez 
pielgrzymów. Dzięki czemu 
wędrówka była choć trochę lżejsza. 
Gdy znajdowaliśmy się w odległości 
około 30 minut od Sanktuarium, 
nagle spostrzegłem pewien 
samochód, który nas mijał. Elbląskie 
numery rejestracyjne, gdy 
przypatrzyłem się kto siedział na 
miejscu pasażera, to moje 
przypuszczenia się potwierdziły, 
gdyż był to bp Jacek Jezierski, który 
jak co roku przewodniczy w Oborach 
Eucharystii. To jest dla nas bardzo 
ważne, gdyż takie wsparcie zawsze 
podnosi morale, oraz sprawia, że 
tym bardziej czujemy się 
reprezentantami nie tylko naszych 
lokalnych społeczności, lecz głównie 
diecezji. Dodatkowo warto słuchać 
tego co mówi bp Jacek Jezierski, bo 
jego homilie nie są długie, ale za to 
bardzo konkretne przykłady życia 
chrześcijańskiego. Przed samymi 
Oborami doszło do pewnej 
zabawnej sytuacji. Otóż praktycznie 
na ostatnim zakręcie, grupa idąca 
przed nami Franciszek Elbląg... 
pomyliła drogi, przez to część 
pielgrzymki musiała mocno zrobić. 
Zamieszanie nie trwało długo, około 
10 minut, ale to był znak, że z jednej 
strony był to wyczerpujący etap, 
gdzieś taka koncentracja była 
mniejsza, a z drugiej strony trzeba 
być do końca czujnym albo po 
prostu mieć na przedzie kogoś 
doświadczonego, kto zna drogę. 

Piotr Kamiński

CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA W NASZYCH  
TRUDNOŚCIACH



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

sióstr: Apolonii i Honoraty oraz ich 
mężów i synów: Andrzeja, Leszka 
i Leszka.
18:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Balińskiego.
18:00 + Za zmarłego ojca Kazimierza 
Zakrzewskiego w 34. rocznicę śmierci, 
za Salomeę, Romana i Marcina 
Zakrzewskich oraz zmarłych z rodziny.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

26 listopada  sobota  bł. Marii od 
Pana Jezusa Dobrego Pasterza

7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze, szczególnie 
zdanie matury dla Tomasza 
Wiśniowskiego w 18. rocznicę 
urodzin.
7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
18:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Małgorzaty i Jana w 59. 
rocznicę ślubu.
18:00 + Za zmarłego Romana 
Krawaczyńskiego w 2. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

27 listopada  I niedziela adwentu
6:30 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniewskiego (greg.).
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców parafii 
i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłego Franciszka 
Jesionka w 22. rocznicę śmierci i za 
Helenę Jesionek.
12:00 + Za zmarłą Janinę Byczkowską 
oraz Zuzannę i Franciszka 
Jarzembowskich.
13:15 + Za zmarłego męża Andrzeja 
Płotkowskiego z okazji urodzin 
i imienin.
13:15 + Za zmarłą Ewę i Jerzego 
Smolińskich.
15:00 + Za zmarłą Genowefę 
i Franciszka Pabianek.
15:00 + Za zmarłą Pelagię Dudek, za 
Mariana Dudka oraz zmarłych 
z rodziny Dudek.
18:00 + Za zmarłą żonę Bożenę Pestę 
w 1. rocznicę śmierci i za zmarłych 
rodziców z obu stron.
18:00 + Msza św. zbiorowa za 
zmarłych.

INTENCJE MSZALNE
21 listopada  poniedziałek  

Ofiarowanie NMP
7:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w dalszym życiu dla 
Jarosława Marca z okazji urodzin.
7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Mówińskiego (Mszę św. zamówili 
sąsiedzi).
18:00 + Za zmarłego Janusza 
Adamskiego w dniu imienin, za 
zmarłych z obu rodzin i za dusze 
w czyśćcu cierpiące.
18:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
18:00 + Za zmarłych z rodziny 
Nogowskich: za Konstantego 
i Stanisławę, za Waldemara, 
Konstantego i Wiesława, za zmarłych 
z rodziny Łepek: za Alfonsa, Genowefę, 
Reginę i Tomasza oraz za wszystkich 
zmarłych z rodziny Nogowskich, Łepek 
i Janowskich.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

22 listopada  wtorek  wspomnienie 
św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego Bernarda 
Rudzińskiego w 30. dzień po śmierci.
18:00 + Za zmarłą Krystynę i Michała 
Kusznieruk oraz zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłą Agnieszkę Rycicką 
(Mszę św. zamówiła Odnowa w Duchu 
Świętym).

18:00 + Za zmarłego Józefa Grzesiaka 
w 16. rocznicę śmierci, za rodziców: za 
Franciszka i Cecylię Grzesiaków oraz za 
Jana i Reginę Mrozińskich.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

23 listopada  środa  św. 
Kolumbana, opata

7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego syna Waldemara 
Zielińskiego w 3. rocznicę śmierci, za 
męża Bernarda, za rodziców: Marię 
i Józefa Zielińskich, za Jadwigę 
i Władysława Jakubowskich oraz za 
ciocię Monikę Osmańską.
18:00 + Za zmarłego Ks. Biskupa Jana 
Styrnę (Mszę św. zamówiła Odnowa 
w Duchu Świętym).
18:00 + Za zmarłego Krzysztofa i jego 
rodziców: Marię i Mikołaja Kusznieruk.
18:00 + Za zmarłą Anitę Chachotkę 
w dniu urodzin.
18:00 + Za zmarłych rodziców: Helenę 
i Bronisława Jabłońskich, za Monikę 
i Jana Eremusów, za siostrę Joannę 
Szczypińską oraz szwagra Adama 
Cieślaka.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

24 listopada  czwartek  
wspomnienie św. Andrzeja Dung
Lac i Towarzyszy, męczenników

7:00  O szczęśliwy przebieg operacji 
i łaskę zdrowia dla Tadeusza.
7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
18:00  W podziękowaniu Bogu Ojcu 
Wszechmogącemu, przez Bolesne 
i Niepokalane Serce Maryi, za dar życia 
dla wnuka Wiktora Topolewskiego 
z okazji 18. urodzin.
18:00 + Za zmarłego męża Aleksandra 
Kwiatkowskiego w 12. rocznicę śmierci 
i za rodziców z obu stron.
18:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

25 listopada  piątek  wspomnienie 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 

męczennicy
7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
dla Anny i Jana Lewko w 55. rocznicę 
ślubu oraz dla ich dzieci z rodzinami.
7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
Wiśniowskiego (greg.).
18:00 + Za dusze zmarłych: Cecylii, 
Wincentego i Eugeniusza Sękowskich, 



Ksiądz proboszcz: ks. kan.
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1. Jan Blank
zmarł 24 VIII 1992 r.

2. Zdzisław Maruszewski
zmarł 8 IX 1992 r.

3. Urszula Lewandowska
zmarła 13 X 1993 r.

4. Edward Stopikowski
zmarł 20 X 1993 r.
5. Barbara Kalisz

zmarła 13 VI 1994 r.
6. Edward Silakowski
zmarł 27 VI 1994 r.

7. Alojzy Jędrzejewski
zmarł 1 VII 1995 r.

8. Helena Podolska
zmarła 8 VII 1995 r.
9. Alojzy Kłosowski
zmarł 20 VI 1996 r.
10. Jan Szczekało
zmarł 24 VI 1996 r.
11. Jan Jabłoński

zmarł 25 VII 1997 r.
12. Franciszek Sołobodowski

zmarł 28 VII 1997 r.
13. Janusz Miązek
zmarł 11 IX 1998 r.
14. Jan Winklewski
zmarł 14 IX 1998 r.

15. Ludwik Kleszczyński
zmarł 5 IV 1999 r.

16. Łucja Ryjewska
zmarła 5 IV 1999 r.

17. Sylwester Szczepański
zmarł 13 V 2000 r.

18. Leszek Przybyła
zmarł 16 V 2000 r.

19. Grzegorz Głowacki
zmarł 23 III 2001 r.
20. Irena Kudzinow
zmarła 6 IV 2001 r.

21. Anna Wasielewska
zmarła 14 III 2002 r.

22. Aleksander Wilga
zmarł 22 III 2002 r.

23. Stanisław Silkowski
zmarł 13 II 2003 r.

24. Edmund Łupaczewski
zmarł 17 II 2003 r.

25. Mieczysław Łudziński
zmarł 18 II 2003 r.

26. Mieczysław Dąbrowski
zmarł 3 III 2020 r.

27. Marianna Kopyczeńska
zmarła 9 III 2020 r.
28. Jan Jackowski
zmarł 7 III 2020 r.

29. Jadwiga Kęsicka
zmarła 16 III 2020 r.

30. Anna Ewertowska
zmarła 19 III 2020 r.

31. Adam Pęcherzewski
zmarł 10 X 2022 r.

32. Anna Rosmanowska
zmarła 11 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 27. 11.  2022 r. o godzinie 07:3020 listopada 2022 r.

Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata

1.Dziś ostatnia niedziela roku 
liturgicznego, w którą 
obchodzimy uroczystość Jezusa 
Chrystusa, Króla Wszechświata. 
Przypomina nam ona, że Jezus 
Chrystus rządzi światem. On 
chce królować w naszych 
sercach, rodzinach 
i społeczeństwie, chce kierować 
naszymi myślami, słowami 
i czynami.

2.Zgodnie z zapowiedzią 
dzisiejsze ofiary na tacę są 
przeznaczone na utrzymanie 
Wyższego Seminarium 
Duchownego w Elblągu. Za 
złożone ofiary składamy 
serdeczne „Bóg zapłać”.
 
3.Jutro przypada wspomnienie 
Ofiarowania NMP. Tego dnia 
modlimy się szczególnie za 
siostry w zakonach 
klauzurowych i do tej modlitwy 
wszystkich zachęcamy.
 
4.We wtorek natomiast, 22 
listopada, przypada 
wspomnienie św. Cecylii, 
patronki muzyki kościelnej. 
Wszystkim zaangażowanym 
w troskę o muzykę kościelną 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE w naszej parafii, panu organiście, 
scholi, chórzystom składamy 
serdeczne podziękowanie za 
całoroczną posługę i życzymy 
obfitości Bożego błogosławieństwa 
w dalszej posłudze.
 
5.Za tydzień, pierwszą niedzielą 
adwentu rozpoczniemy nowy rok 
liturgiczny. Hasłem tego roku 
w polskim Kościele będą 
słowa: Wierzę w Kościół 
Chrystusowy”. Wyrasta  on 
z analizy aktualnej sytuacji 
Kościoła, która dość powszechnie 
uważana jest za trudną. Coraz 
częściej nie wierzymy temu, co 
Kościół mówi i naucza. Dlatego 
tym bardziej musimy znać istotę 
Kościoła, jego zadania i cele.

6.W adwencie powinniśmy 
należycie przygotować się do 
właściwego przeżycia świąt 
Bożego Narodzenia oraz do 
spotkania ze Zbawicielem 
w wieczności. Znakiem naszego 
czuwania będzie udział w Mszach 
świętych roratnich, na które 
szczególnie zapraszamy wszystkie 
dzieci. Już dzisiaj zachęcamy was 
do zrobienia lampionów, z którymi 
będziecie przychodzić na te Msze 
św. Piękne kolorowe lampiony, 
łatwe do sklejenia, możecie kupić 
w kwiaciarni „San Alberto”.

7.Od dzisiaj rozprowadzamy 
świece „Caritas” w cenie 10 zł 
w ramach Wigilijnego Dzieła 
Pomocy. Kupując je wspieramy 
najuboższych.

8. W kancelarii parafialnej można 
nabywać opłatek na stół wigilijny. 
Opłatek ten jest już poświęcony.


