
22.01.23 NIEDZIELA
Iz 8,23b9,3; Ps 27; 

1Kor 1,1013.17; Mt 4,1223
„PAN MOIM ŚWIATŁEM 
I ZBAWIENIEM MOIM”

23.01.23 PONIEDZIAŁEK
Hbr 9,15.2428; Ps 98; 

Mk 3,2230
„PRZYJAŹŃ Z BOGIEM 

DARZY 
NIEŚMIERTELNOŚĆIĄ”

24.01.23 WTOREK
Hbr 10,110; Ps 40; 

Mk 3,3135
„BÓG WSZECHMOGĄCY 
DAJE MI SIŁE DUCHA”

25.01.23 ŚRODA
Dz 22,316 lub Dz 9,122; 

Ps 117; Mk 16,1518
„IDŹCIE I GŁOŚCIE ŚWIATU 

EWANGELIĘ”

26.01.23 CZWARTEK
2Tm 1,18; Ps 96; Łk 19
„WSZYSCY LUDZIE SĄ 

SOBIE RÓWNI 
W GODNOŚCI”

27.01.23 PIĄTEK
Hbr 10,3239; Ps 37; 

Mk 4,2634
„CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM, GDY 

INNI JE LEKCEWAŻĄ”

28.01.23 SOBOTA
Hbr 11,12.819; Ps (Łk 1); 

Mk 4,3541
„WIELBIMY PANA, BO SWÓJ 

LUD NAWIEDZIŁ”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Trzecia niedziela zwykła to 
Niedziela Słowa Bożego 
obchodzona w całym Kościele 
Powszechnym, którą ustanowił 
Papież Franciszek Listem 
apostolskim w formie motu 
proprio „Aperuit illis” wydanym 
30 września 2019 roku. 
W Liście tym czytamy: 
„Ustanawiam trzecią niedzielę 
zwykła w ciągu roku, jako 
poświęconą celebracji, refleksji 
oraz krzewieniu Słowa Bożego. 
To Niedziela Słowa Bożego 
staje się odpowiednim 
momentem tego okresu roku, 
w którym jesteśmy wezwani do 
wzmocnienia więzi 
z wyznawcami judaizmu oraz 
do modlitwy o jedność 
chrześcijan. Nie jest to 
przypadek: celebrowanie 
Niedzieli Słowa Bożego wyraża 
charakter ekumeniczny, 
ponieważ Pismo Święte 
wskazuje tym, którzy się w nie 
wsłuchują, drogę do przebycia, 
aby dojść do trwałej 
i autentycznej jedności” (Ai 3). 
Czyż nie wymowne są te słowa. 
Św. Jan Paweł II podczas 
modlitwy Anioł Pański 20 lipca 
1997 roku mówił: „Pismo Święte 
jest czystym i trwałym źródłem 
życia duchowego oraz 
najwyższą regułą jego wiary. 
W życiu człowieka wierzącego 
jest ono niczym orzeźwiająca 
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woda i krzepiący pokarm. Dlatego 
zachęcam wszystkich, by jak 
najbliżej i jak najczęściej obcowali 
ze Słowem Bożym, otwierali się 
na jego działanie, na jego 
uzdrawiającą i stwórczą moc”. 
Wprawdzie mamy świadomość, 
czym jest Biblia słowem 
odwiecznego Boga, to brak 
systematycznej duchowej lektury. 
Często zwalniamy się z tego 
obowiązku. Pierwsi chrześcijanie 
zdawali sobie sprawę z roli, jaką 
w ich życiu odgrywało Słowo 
Boga inaczej mówiąc List od 
Boga. Wielu zastanawia się od 
czego zacząć?   Na nic przyda 
się wyszukiwanie różnych metod, 
jeżeli nie zaczniemy czytać. 
Czytanie powinno być bez 
pośpiechu. Ważny jest czas, 
w którym nie będzie nam 
przeszkadzał komputer, serial, 
telefon. Warto na przykład przed 
Eucharystią przeczytać czytania, 
które przypadają na dany dzień, 
na daną niedzielę. Można to też 
zrobić po Eucharystii. Ktoś powie 
czy jest sens czytać po raz drugi? 
Jest. Nie czekajmy z otwarciem 
Pisma Świętego. Zacznijmy może 
od dzisiejszej niedzieli. Pochylmy 
się nad tekstami. Możemy 
usłyszeć słowa: „Nawracajcie się, 
albowiem bliskie jest królestwo 
niebieskie” (Mt 4,17) lub „Pójdźcie 
za Mną, a uczynię was rybakami 
ludzi” (Mt 4,19). Co zrobił Szymon 
zwany Piotrem i brat jego 
Andrzej? „Poszli za Nim” (Mt 
4,20). Jak my odpowiadamy na 
wezwanie Pana? Czy potrafimy 
pewne sprawy odłożyć na bok? 
To wezwanie jest skierowane 
również do nas, abyśmy zostawili 
wszystko i szli za Jezusem 
głosząc swoim życiem 
Ewangelię. I tu przychodzi mi 
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jeszcze na myśl Psalm 119,105: 
„Twoje słowo jest lampą dla moich 
kroków i światłem na mojej ścieżce”. 
Czy tak rzeczywiście jest? Trzeba 
dodać, że w Polsce w trzecią 
Niedzielę Wielkanocną obchodzona 
jest Niedziela Biblijna – Narodowy 
Dzień Czytania Pisma Świętego oraz 
Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Na 
zakończenie słowa Papieża seniora 
Benedykta XVI, które skierował do 
młodych w 2006 roku: (…) 
„Zachęcam was, abyście dobrze 
poznawali Biblię, trzymali ją 
w zasięgu ręki, aby była dla was 
niczym kompas wskazujący drogę, 
którą należy iść. Czytając ją, 
nauczycie się poznawać Chrystusa. 
Św. Hieronim ta o tym pisze: 
<<Nieznajomość Pisma Świętego 
jest nieznajomością Chrystusa>>. 
(…)Czytanie, studiowanie 
i rozważanie Słowa powinny 
następnie znaleźć wyraz w życiu, 
odznaczającym się konsekwentną 
wiernością Chrystusowi i Jego 
nauce”. Te słowa możemy również 
odnieść do ludzi w każdym wieku.

Piotr Kamiński

w życiu swojej wspólnoty parafialnej 
oraz dbanie o jej potrzeby, pomoc przy 
organizowaniu nabożeństw, 
uroczystości, wydarzeń liturgicznych np. 
Pierwsze soboty miesiąca, procesje 
fatimskie, droga krzyżowa). Mógłbym 
naprawdę wymieniać bez liku jak wiele 
zadań jest postawione dla członka 
wspólnoty wojowników Maryi, lecz nie 
jest to tematem tego artykułu. Będę 
przedstawiał ze swojej perspektywy 
ostatnie spotkanie, które przebiegało 
w duchu takiego dnia skupienia dla 
innych wspólnot. Zapraszam do lektury!
Nasza iławska grupa liczyła 10 osób, 
wraz z naszym liderem. Każda ze 
wspólnot ma taką osobę, która jest 
odpowiedzialna za kontakt z głównymi 
koordynatorami ruchu jak i i 
ogólnopolskim  duchowym opiekunem, 
salezjaninem ks. Dominikiem 
Chmielewskim. Wyjechaliśmy około 
godziny 6:50 jechaliśmy autokarem 
wraz ze wspólnotą wojowników Maryi 
z Olsztyna i Lidzbarka Warmińskiego. 
Po drodze odmówiliśmy jedną część 
Różańca, a resztę czasu spędziliśmy na 
wspólnych rozmowach nie tylko na 
religijne, ale na tematy życia 
codziennego, rodzinnego itp. Około 
godziny 10 dotarliśmy na Rynek 
w Bydgoszczy, gdzie mieliśmy zbiórką 
i skąd ruszaliśmy ulicami Bydgoszczy 
do Bazyliki o. Misjonarzy. Widok robił 
wrażenie, śmiało mogłem doliczyć się 
kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu flag 
z różnymi wizerunkami naszej Matusi: 
Częstochowskiej, Gietrzwałdzkiej, 
z Lourdes i tego najbardziej 
rozpowszechnionego wśród naszej 
grupy, Pani z Tihalijny, czyli 
z Medugorije. Z całą 
odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że 
było nas około 58 tysięcy! Mężczyzn. 
To jest niesamowity fenomen. Gdyby 
tego było mało, to były wspólnoty nie 
tylko z Polski, gdyż widziałem Proporce 
z obrazem Maryi np. Z Paryża, 
Reading, Trieru, Wiednia! Ciągle słyszę 
głosy pierwszych założycieli tego ruchu, 
że przerósł ich on najśmielsze 
oczekiwania. Jest to na pewno zasługa 
Matki Bożej, gdyż to ona sama kieruje 
tym ruchem, po to by prowadziła jak 
najwięcej męskich serc przed jej 
oblicze, a zwłaszcza przed tron 

wojegow syna Jezusa Chrystusa. Sam 
nasz Pan chciał, żeby Maryja była jak 
najbardziej znana i rozpowszechniana 
tak samo jak jej Nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca. Wszelkie 
argumenty stojące za tym, jakoby 
Maryja zasłaniała Jezusa są 
absolutnie nie na miejscu. Ona 
w Gietrzwałdzie w objawieniach 
wspominała dzieciom, że 
najważniejsza ma być Eucharystia 
i żywe uczestnictwo w Niej, a dopiero 
później Różaniec.  Po odmówieniu 
dwóch części Różańca przed moimi 
oczyma wyrosło miejsce naszego 
spotkania, którym była Bazylika 
o. Misjonarzy, pod wezwaniem św. 
Wincentego a Paulo. Była to ogromna 
świątynia, robiła niesamowite 
wrażenie, zarówno zewnątrz jaki 
później w wewnątrz, o czym wspomnę 
nieco później. Przed wejściem do 
świątyni były rozdawane tzw. Cudowne 
Medaliki, jako pamiątka spotkania, ale 
też jako znak charakterystyczny dla 
tego zgromadzenia, gdyż objawienie 
tego medalika miało miejsce w dniu 
wigilii wspomnienia św. Wincentego 
a Paulo. Gdy weszliśmy do bazyliki, to 
nie tylko wystrój świątyni spowodował, 
że kolokwialnie pisząc kopara mi 
opadła, lecz głównie widok tylu 
Mężczyzn w jednym miejscu, gdzie 
miejsca wydawało się bardzo niewiele 
mimo ogromnych rozmiarów świątyni. 
Każdy metr tej budowli sakralnej był 
zajęty. Na początku jeden 
z ojców Misjonarzy przedstawił nam 
symbolikę Cudownego Medaliku, 
oczywiście w pewnym skrócie. Sama 
ta historia mogła by służyć za temat 
całego spotkania. Później 
pomodliliśmy się osłonowo tzw. 
Pancerzem św. Patryka, następnie 
modlitwą do Ducha Świętego. Po tej 
modlitwie nastąpiło świadectwo 
pewnej osoby, które wbiło mnie 
w mocno w ziemię i przypomniało mi 
o tym jak jestem dalej niewdzięczny, 
pomimo tego co mam lub jak bardzo 
jeszcze nie potrafiłem oddać 
całkowicie swojego życia Maryi, bo 
wiele rzeczy robię  dalej  po swojemu. 
Kim była ta osoba? Dowiecie się za 
tydzień. Chwała Panu!

DMG

TAJEMNICA EUCHARYSTII, CZ.1

Pod takim tytułem odbyło się w ubiegłą 
sobotę pierwsze Ogólnopolskie 
Spotkanie Wojowników Maryi 
w Bydgoszczy. Część z was Drodzy 
Bracia i Siostry na pewno słyszało o tej 
wspólnocie. Dla tych zaś co nie wiedzą 
to w dużym skrócie jest to ruch, który 
dedykowany jest Mężczyznom 
szczególnie w wieku od 18 do 50 lat. 
Charyzmat Maryjny wyrasta 
z zawierzenia Chrystusowi przez Jego 
Niepokalaną Matkę w mocy Ducha 
Świętego, aby wzrastać w wierze, 
nadziei i miłości, której ostateczną 
miarą jest świętość  dla dobra całego 
Kościoła Katolickiego, Mistycznego 
Ciała Chrystusa, w którym każdy 
z Wojowników Maryi odnajduje swoje 
miejsce. Zadaniami tego ruchu są m.in. 
Obrona sakralnego charakteru 
małżeństwa, jako związku kobiety 
i mężczyzny, charakteryzującej się 
jednością, wiernością 
i nierozerwalnością, uczestnictwem 



Za wychowawców 

Módlmy się, aby wychowawcy 
byli wiarygodnymi świadkami, 
ucząc braterstwa, a nie 
rywalizacji, i pomagając 
w szczególności najbardziej 
bezbronnym młodym ludziom.
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   INTENCJA  PAPIESKA  
NA MIESIĄC

STYCZEŃ
28 stycznia  sobota  

wspomnienie św. Tomasza z 
Akwinu, prezbitera oraz 

doktora Kościoła
7:00 + Za zmarłego Kajetana 
Stawskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Mieczysława i Henrykę Fass 
oraz brata Wiesława.
18:00 + Za zmarłego Stefana 
Pruchniewskiego w 28. 
rocznicę śmierci, za Stanisława 
Delegę i za rodziców z obu 
stron.

29 stycznia  4. niedziela 
zwykła

6:30 + Za zmarłego syna 
Sławomira Welenca w 10. 
rocznicę śmierci, za rodziców 
oraz za braci: Piotra i Edwarda.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
7:30 + Za zmarłych rodziców: 
Annę i Kazimierza 
Rynkowskich w rocznice ich 
śmierci.
9:00  W intencji Parafian.
10:30  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla 
Jarosława i Małgorzaty z okazji 
rocznicy ich ślubu oraz 
o potrzebne łaski dla ich dzieci 
i wnuczki (Mszę św. zamówili 
rodzice i siostra).
12:00 + Za zmarłych rodziców: 
Teresę i Stanisława 
Raszkowskich w 4. rocznicę 
śmierci Teresy.
13:15 + Za zmarłego Kajetana 
Stawskiego (greg.).
13:15 + Za zmarłych rodziców: 
Felicję i Feliksa Kołeckich.
15:00 + Za zmarłego ks. Piotra 
Wiśniewskiego w 18. rocznicę 
śmierci, za Anielę i Edwarda 
Wiśniewskich oraz za ich 
zmarłych rodziców.
18:00 + Za zmarłą Małgorzatę 
Joannę MiszczakSzołuchę.

INTENCJE MSZALNE
23 stycznia  poniedziałek

7:00  Podziękowanie za 
przeżyte 80 lat z prośbą o dalsze 
lata w zdrowiu dla Wacława 
Lembowicza.
18:00 + Za zmarłą Zdzisławę 
Marzec w 30. dzień po 
pogrzebie.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Marię Nowak w 29. rocznicę 
śmierci i za Nikodema Nowaka 
oraz za zmarłych z rodziny.

24 stycznia  wtorek  
wspomnienie św. Franciszka 
Salezego, biskupa i doktora 

Kościoła
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Annę i Józefa Gnaciuków oraz 
za zmarłe rodzeństwo: Zenobię, 
Lucynę, Józefa i Andrzeja 
Gnaciuków.
7:00 + Za zmarłego Kajetana 
Stawskiego (greg.).
18:00  O łaskę opieki przed 
złym otoczeniem dla wnuczki 
Gabrysi z Krakowa.
18:00 + Za zmarłego Józefa 
Kurkiewicza w 2. rocznicę 
śmierci, za Henryka 
Maćkiewicza, za Zygfrydę 
i Bronisława Ludwikowskich oraz 

za Martę Wieczorek.

25 stycznia  środa
7:00 + Za zmarłego Kajetana 
Stawskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłą Annę 
Sontowską w 3. rocznicę śmierci 
i za zmarłe rodzeństwo.
18:00 + Za zmarłą Irenę 
Pruchniewską w 30. dzień po 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego brata 
Czesława Szustkowskiego, za 
rodziców, braci i siostry oraz 
wszystkich zmarłych z rodziny.
7:00 + Za zmarłego Kajetana 
Stawskiego (greg.).

26 stycznia  czwartek  
wspomnienie św. Tymoteusza 

oraz Tytusa, biskupów
7:00 + Za zmarłą Krystynę 
Krzyżniewską w 30. dzień po 
śmierci.
7:00 + Za zmarłego Kajetana 
Stawskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłą Małgorzatę 
Banel w 71. rocznicę urodzin.
18:00 + Za zmarłego Jana 
Olszewskiego w 30. dzień po 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą córkę 
Małgorzatę Brzeską w dniu 
urodzin, za dziadków: Piotra 
i Pelagię Łopatyńskich oraz 
Franciszkę i Józefa Brzeskich.

27 stycznia  piątek  
wspominenie bł. Jerzego 

Matulewicza, biskupa
7:00 + Za zmarłego męża 
Romana Kraśnickiego w 13. 
rocznicę śmierci, za rodziców 
z obu stron oraz za siostrę 
Krystynę.
7:00 + Za zmarłego Kajetana 
Stawskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłego Marka 
Roberta Eremusa w 30. dzień po 
pogrzebie.
18:00 + Za zmarłą Aleksandrę 
Przybyłowską w 3. rocznicę 
śmierci.



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

1.Edward Dębski
zmarł 9 XII 1992 r.

2.Władysława Lewandowska
zmarła 11 XII 1992 r.
3.Kazimierz Cyglicki
zmarł 21 XI 1994 r.
4.Józef Drożdzyński
zmarł 22 XI 1994 r.
5.Jerzy Płoszyński
zmarł 16 XI 1995 r.

6.Stefan Wiatr
zmarł 06 XII 1995 r.

7.Jan Krawiecki
zmarł 08 X 1996 r.

8.Zofia Hartka
zmarła 09 X 1996 r.

9.Józefa Matyjaszczyk
zmarła 18 XI 1997 r.
10.Klara Kowalska

zmarła 22 XI 1997 r.
11.Stefan Pączkowski
zmarł 20 IX 1999 r.

12.Tadeusz Chrząstek
zmarł 22 IX 1999 r.

13.Władysław Kadzik
zmarł 28 VIII 2000 r.
14.Genowefa Szostak
zmarła 30 IX 2000 r.
15.Jan Truszczyński
zmarł 14 VII 2001 r.
16.Stanisław Nowak
zmarł 16 VII 2001 r.

17.Paulina Łukaszewska
zmarła 22 VI 2002 r.

18.Edmund Aleksandrowicz
zmarł 23 VI 2002r.

19.Henryk Wiśniewski
zmarł 26 VI 2002r.
20.Roman Lewicki
zmarł 27 V 2003r.

21.Pelagia Dębińska
zmarła 30 V 2003r.

22.Kazimiera Jabłońska
zmarła 04 III 2004 r.

23.Roman Zakrzewski
zmarł 11 III 2004 r.

24.Waldemar Gałązkiewicz
zmarł 28 I 2005 r.

25.Krystyna Osak Nowicka
zmarła 30 I 2005 r.
26.Andrzej Górski

zmarł 18 VII 2020 r.
27.Jarosław Marzec
zmarł 18 VII 2020 r.

28.Anna Kmita
zmarła 18 VII 2020 r.
29.Ireneusz Oniszczuk
zmarł 02 VIII 2020 r.
30.Renata Pochodyła

zmarła  06 VIII 2020 r.
31.Zdzisława Marzec
zmarła 18 XII 2022 r.

32.Marek Eremus
zmarł 11 XII 2022 r.
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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 29. 01.  2023 r. o godzinie 07:3022  stycznia 2023 r.  III 

Niedziela zwykła

1.W całym Kościele trwa 
Tydzień Powszechnej Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan. Pan 
Jezus domaga się wzajemnej 
miłości: „To jest moje 
przykazanie, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem”. Niech ta 
miłość stanie się naszym 
znakiem rozpoznawczym 
w świecie na każdy dzień.

2.Chociaż Tydzień Powszechnej 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan 
zakończy się w najbliższą 
środę, 25 stycznia, w święto 
Nawrócenia św. Pawła, nie 
ustawajmy w wysiłkach na rzecz 
jej całkowitego przywrócenia. 
Tak bardzo pragnie jej sam Pan 
Jezus, a często jej brak jest 
zgorszeniem dla 
współczesnego świata i wielu 
źle nastawia do Chrystusowego 
Kościoła. Dlatego w tej intencji 
ofiarujmy nasze modlitwy, trudy 
i cierpienia.

3.W święto Nawrócenia św. 
Pawła Apostoła prośmy o łaskę, 
aby Pan również nas zechciał 
nawrócić. Tego nawrócenia 
potrzebujemy na co dzień. Jak 
św. Paweł, powinniśmy stać się 
narzędziem Bożym, a wpatrując 
się w jego wspaniały wzór, 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE kroczyć wiernie po drogach wiary, 
co więcej – nieść ją innym, 
świadczyć mężnie o Chrystusie – 
Zbawicielu świata.

4.Dziś przypada 160. rocznica 
wybuchu powstania styczniowego. 
Pamiętajmy w modlitwach o tych, 
którzy walczyli o niepodległość 
naszej Ojczyzny.

5.Dzisiaj kończymy wizytę 
duszpasterską. Drodzy Parafianie, 
za Waszą życzliwość, za wszystkie 
spotkania i rozmowy pragniemy 
Wam wszystkim podziękować. 
Zapewniamy Was o naszej 
modlitwie. Składamy także 
serdeczne „Bóg zapłać” za złożone 
ofiary.

6.Z racji zakończenia wizyty 
duszpasterskiej od jutra kancelaria 
parafialna będzie czynna 
w poniedziałek, wtorek i czwartek 
w godz. 17:00 – 18:00, a w środę 
w godz. 16:00 – 18:00.

7. W tym tygodniu patronują nam:
 24 I – św. Franciszek Salezy 
(15671622), biskup i doktor 
Kościoła, wybitny pisarz, patron 
dziennikarzy i prasy katolickiej ;
 26 I – św. Tymoteusz i Tytus, 
uczniowie św. Pawła Apostoła; 
obaj byli biskupami i obaj ponieśli 
śmierć męczeńską za wiarę ;
 27 I – bł. Jerzy Matulewicz (1871
1927), odnowiciel zakonu 
marianów i biskup wileński 
(wspomnienie obowiązkowe); 
 28 I – św. Tomasz z Akwinu 
(12251274), prezbiter i doktor 
Kościoła, jeden z najwybitniejszych 
filozofów i teologów w dziejach 
kultury europejskiej; jego dzieła 
filozoficzne i teologiczne do dziś 
stanowią ważną inspirację dla 
nauczania Kościoła. 


