
12.02.23 NIEDZIELA
Syr 15,1520; Ps 119; 

1Kor 2,610; Mt 5,1737
„NIECH WASZA MOWA 
BĘDZIE: TAK, TAK; NIE, 

NIE…”

13.02.23 PONIEDZIAŁEK
Rdz 4,115.25; Ps 50; 

Mk 8,1113
„SKŁADAJCIE BOGU 

DZIĘKCZYNNA OFIARĘ”

14.02.23 WTOREK
Dz 13,4649; Ps 117; Łk 10,19

„USTANOWIŁEM CIĘ 
ŚWIATŁOŚĆIĄ DLA POGAN 

(…)”

15.02.23 ŚRODA
Rdz 8,613.2022; Ps 116; 

Mk 8,2226
„CZYM SIĘ PANU ODPŁACĘ 

ZA WSZYSTKO, CO MI 
WYŚWIADCZYŁ…”

16.02.23 CZWARTEK
Rdz 9,113; Ps 102; 

Mk 8,2733
„DLA CHRZEŚCIJANINA 

RADOŚĆ JEST 
OBOWIĄZKIEM”

17.02.23 PIĄTEK
Rdz 11,19; Ps 33; Mk 8,349,
„JEŚLI KTOŚ CHCE PÓJŚĆ 

ZA MNĄ, NIECH SIĘ ZAPRZE 
SAMEGO SIEBIE”

18.02.23 SOBOTA
Hbr 11,17; Ps 145; Mk 9,213

„NIECH CIĘ WIELBIĄ, PANIE, 
WSZYSTKIE TWOJE DZIEŁA”

 

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

„Miej o nim staranie” to słowa 
zaczerpnięte z przypowieści 
o miłosiernym Samarytaninie. 
Inaczej mówiąc opiekuj się nim. 
Nikt nie chce cierpienia. 
Widzimy cierpienie innych lub 
sami go doświadczamy. Ale 
cierpienie jest wpisane w życie 
człowieka. A wiadomość 
o chorobie potrafi wywrócić 
życie jak to się mówi 
przysłowiowo do góry nogami. 
Dlatego w Światowy Dzień 
Chorego warto zadać sobie 
pytanie, czym dla mnie jest 
cierpienie, jaki ma sens? 
Coroczne obchody przypadają 
w Kościele w liturgiczne 
wspomnienie objawienia Maryi 
w Lourdes, zaś ogólnoświatowe 
obchody mają miejsce 
w jednym z sanktuariów 
maryjnych. „Choroba jest 
częścią ludzkiego 
doświadczenia. Może jednak 
stać się czymś nieludzkim, jeśli 
jest przeżywana w izolacji 
i opuszczeniu, jeśli nie 
towarzyszy jej troska 
i współczucie. Gdy podążamy 
naprzód wspólnie, czymś 
normalnym jest to, że ktoś 
może poczuć się źle, że będzie 
musiał się zatrzymać z powodu 
zmęczenia lub jakiegoś 
zdarzenia po drodze. To 
właśnie wówczas, w tych 
chwilach, widać, jak idziemy: 
czy jest to rzeczywiście 
podążanie razem, czy też 
idziemy tą samą drogą, ale 

MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA 
IMIĘ.....................................12
TAJEMNICE EUCHARYSTII, 
CZ.3.............................................2
INTENCJE MSZALNE.................3
OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE....................4

każdy na własną rękę, dbając 
o swoje interesy i pozwalając, aby 
inni „dali sobie radę”. Dlatego 
w ten XXXI Światowy Dzień 
Chorego, w trakcie trwającego 
procesu synodalnego, zapraszam 
was do refleksji nad tym, że 
właśnie poprzez doświadczenie 
słabości i choroby możemy 
nauczyć się podążać razem 
zgodnie ze stylem Boga, który 
jest bliskością, współczuciem 
i czułością” pisze Papież 
w Orędziu na tegoroczny XXXI 
Światowy Dzień Chorego. „Miej 
o nim staranie” Współczucie jako 
synodalna realizacja uzdrowienia 
to hasło tegorocznego Orędzia 
Papieża. Choroba, 
niepełnosprawność to sytuacja 
bardzo trudna. Chrześcijanie są 
powołani do tego, by nieśli ulgę 
tym, którzy cierpią. Ale często 
jesteśmy bezradni, nie wiemy, co 
zrobić. Opiekując się w domu 
chorymi towarzyszy często 
wielkie zmęczenie, a i nerwy nie 
są ze stali. Co pomaga? To 
modlitwa i wiara. O tym 
rozmawiałam niedawno z pewną 
znajomą. Mówiła mi, żeby nie 
wiara, to nie wie, co było. Tylko 
wiara trzyma, że się nie poddaje. 
Bóg chce naszego dobra, ale 
czasem Jego drogi są bardzo 
trudne. W sytuacji, kiedy 
dotychczasowe życie się wali 
trzeba wszystko 
przeorganizować. Ważne jest 
wsparcie rodziny, przyjaciół, 
znajomych. Gorzej jak go nie ma. 
Potężnym wsparciem jest 
modlitwa. Trudno jest rozmawiać 
z człowiekiem cierpiącym, 
chorym. Cóż może zdrowy 
powiedzieć choremu? Chciałby 
mu ulżyć? Ale jak? Jezus nie 
mówił wiele o cierpieniu, lecz 
doświadczył go osobiście – aż do 
śmierci na krzyżu. Papież św. Jan 
Paweł II skierował do wiernych 
całego świata list 
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o „chrześcijańskim sensie ludzkiego 
cierpienia”. Warto może 
przypomnieć sobie treść tego 
dokumentu. Co jeszcze pisze Papież 
Franciszek w tegorocznym Orędziu? 
” Bracia, siostry, nigdy nie jesteśmy 
gotowi na chorobę. A często nawet 
do przyznawania się, że jesteśmy 
coraz starsi. Boimy się 
bezbronności, a wszechobecna 
kultura rynkowa popycha nas do 
tego, by jej zaprzeczać. Dla 
kruchości nie ma miejsca. A zło, 
wdzierając się w nasze życie 
i atakując nas, powala nas 
nieprzytomnych na ziemię. Może się 
więc zdarzyć, że inni nas opuszczą, 
albo że wydaje nam się, iż musimy 
ich porzucić, aby nie czuć wobec 
nich ciężaru. Tak zaczyna się 
samotność i zatruwa nas gorzkie 
poczucie niesprawiedliwości, dla 
której nawet Niebo zdaje się 
zamykać. Rzeczywiście, trudno nam 
trwać w pokoju z Bogiem, gdy 
niszczy się nasze relacje z innymi 
i z samymi sobą. Dlatego tak ważne 
jest, także w odniesieniu do choroby, 
aby cały Kościół skonfrontował się 
z ewangelicznym przykładem 
dobrego Samarytanina, aby stać się 
wartościowym „szpitalem polowym”: 
jego misja bowiem, zwłaszcza 
w okolicznościach historycznych, 
które przeżywamy, wyraża się 
w sprawowaniu opieki. Wszyscy 
jesteśmy delikatni i wrażliwi; 
wszyscy potrzebujemy tej 
współczującej uwagi, która potrafi 
się zatrzymać, zbliżyć, uzdrowić 
i podnieść. Sytuacja, w jakiej 
znajdują się chorzy jest więc 
apelem, który przerywa obojętność 
i spowalnia krok tych, którzy idą 
naprzód, jakby nie mieli sióstr i braci. 
(…) Wstawiennictwu Maryi, 
Uzdrowieniu Chorych, zawierzam 
każdego z was, którzy jesteście 
chorzy; was, którzy opiekujecie się 
nimi w rodzinie, poprzez pracę, 
badania naukowe i wolontariat; was, 
którzy angażujecie się 
w nawiązywanie osobowych, 
kościelnych i obywatelskich więzi 
braterstwa. Wszystkim serdecznie 
przekazuję moje Apostolskie 
Błogosławieństwo”. Ostatnio w TVP 
podano, iż ponad sześć milionów 
Polaków opiekuje się swoimi 
bliskimi, że należy o opiekunach 
również pamiętać i ich wspomóc.

Piotr Kamiński

Po tygodniowej przerwie chciałbym 
powrócić, a jednocześnie zakończyć 
w tym numerze opisywanie tego co 
działo się na ogólnopolskim 
spotkaniu Wojowników Maryi w 
Bydgoszczy. Ostatnimi akcentami 
tego spotkania były Eucharystia i 
Adoracja. Tą Eucharystię mieliśmy 
przeżywać zgodnie z wcześniejszą 
prośbą ks. Dominika,w taki sposób 
jakby była to nasza ostania Msza 
Święta w życiu. To co działo się nie 
tylko wokół mnie, ale sama 
celebracja Eucharystii była tak 
niesamowita, że rzeczywiście można 
byłoby odczuć, że jest to jakieś 
wyjątkowe wrażenie. Choć każdy 
nasz udział we Mszy taki powinien 
być. Na dowód tego przytoczę  
fragment mojej rozmowy z jednym z 
kapłanów, po zakończeniu jeden z 
Eucharystii. Księże, nie ma to jak 
zacząć dzień od udziału we Mszy 
Świętej, to wspaniała rzecz tak na 
początek dnia! Parafrazując 
odpowiedź Kapłana, on stwierdził 
następująco: „To prawda, chociaż w 
tym dniu, Piotr, już nic lepszego 
Ciebie nie spotka”. Po tych słowach 
przez nieomal pół dnia 
zastanawiałem się nad nimi. Po 
czym stwierdziłem, że to jest fakt i 
nie ma co z nim dyskutować. Sama 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus 
wspominała: „Gdyby ludzie znali 
wartość Mszy Świętej, to służby 
porządkowe musiałby kierować 
ruchem przy wejściu do świątyni” Nie 
oddałem co do joty zdania, lecz sens 
w każdym razie został zachowany. 
Wracając do meritum, to liturgia 
słowa była przygotowana tak 
dokładnie, czytania bardzo starannie 
przeczytane, że  sam często tak nie 
jestem skoncentrowany, choć setki 
czytań już mam za sobą. Homilia ks. 
Dominika skoncentrowana była 
właśnie na przeżywaniu Mszy 
Świętej, na tłumaczeniu każdego 
momentu, który miał odniesienie do 
męki naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. Tekstem, który pomógł 
nam to przybliżyć był dialog 
duchowej córki O. Pio, Kleonicze 
właśnie z samym Kapucynem z 
Petralciny. Postaci tego zakonnika 
nie trzeba nikomu przedstawiać. 
Wspomnę jedynie, iż był on nie tylko 
świętym, ale jednym z największych 
mistyków wśród wszystkich świętych 
w Chrześcijaństwie. Ten dialog w 
zupełności mógłby być tematem 
niejeden konferencji, książki 
pomagającej w lepszym zrozumieniu 
Eucharystii. Także tutaj jedynie  
wspomnę, że Sprawowanie mszy 
świętej było najskuteczniejszym 
środkiem kapłańskiego apostolatu 
Ojca Pio. Największe i 
najgłośniejsze nawrócenia 

dokonywały się właśnie podczas 
składania ofiary na ołtarzu. Oprócz 
tej homilii moje zainteresowanie 
wzbudziło coś innego. Gdy 
podczas głoszenia z Ambony, 
wzrok księdza Dominika uciekał na 
bok, jakby w coś, albo kogoś wbijał 
wzrok. Zrozumiałem wtedy, że 
wzrok padał na wielki krzyż, który 
stał przed prezbiterium. Ten widok 
ukazywał Chrystusa, który jakby 
dopiero co zmarł na nim. 
Pokrwawione ciało, twarz, przebity 
bok. Nie chodzi o to, że inne krzyże 
w Kościołach są mniej wyraziste, 
czy bardziej zdobione. Bardziej o 
to, że to był widok tak straszny, ale 
chyba najbardziej oddający 
rzeczywistość umęczenia naszego 
Pana. Pamiętam kiedyś, że 
podczas Eucharystii jakoś nigdy nie 
mogłem znaleźć miejsca dla 
swojego wzroku. Uciekałem nim, a 
to z jednej części świątyni, w drugą. 
Z boku na bok, górę w dół. Dopiero 
niedawno znalazłem rozwiązanie 
tej sytuacji. Przede wszystkim też 
dzięki temu koncentrację i lepsze 
uczestnictwo we Mszy Świętej. Jest 
to po prostu...spoglądanie na krzyż. 
Widok, który paradoksalnie 
najbardziej po ludzku odrzuca. Dla 
mnie stał się takim łącznikiem 
między tym co zewnętrzne, a tym 
co niewidoczne dla oczu.
Po Komunii Świętej, która mogłoby 
wydawać się, ze potrwa długo, ale 
przy wspomnianej wcześniej liczbie 
osób, trwała mniej niż 30 minut, 
rozpoczęła się Adoracja. Ja sobie 
wtedy pomyślałem kurczę, troche 
mi się już nie chcę, bo to trwa 
prawie już 2h, mogłoby jej już nie 
być. Mimo, że wewnętrznie jej jakoś 
nie czułem, to przemówiłem sobie 
na chłopski rozum w następujący 
sposób: „No jak Piotr, opuścić, albo 
olać Adorację, to się nie godzi”. 
Wytrwałem na niej, ale po raz 
pierwszy od dawna było to po 
prostu zamknięcie oczu i 
koncentracja by nie dopuszczać do 
rozleniwiania czy obojętności”,  
Zrozumiałem, że czasami 
wystarczy być na Adoracji, nawet 
gdy nic pięknego na  niej nie 
odczuję. Po Adoracji nastąpiło 
błogosławieństwo kapłańskie i... 
zakończyła się Eucharystia . Był yo  
ostatni punkt naszego wyjazdu. Żal 
było wracać, ale trzeba zejść też z 
Góry Tabor na ziemię, jak to zrobili 
Jezus i jego trzej uczniowie. Był to 
błogosławiony czas i wierzę, że to 
nie był ostatni mój wyjazd na taki 
dzień skupienia, bo istotnie było co 
wspomninać! Chwała Panu!

TAJEMNICE EUCHARYSTII, CZ.3

DMG



Za parafie

Módlmy się, aby parafie, 
stawiając w centrum 
komunię, stawały się coraz 
bardziej wspólnotami wiary, 
braterstwa i otwartości wobec 
najbardziej potrzebujących.
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   INTENCJA  PAPIESKA  
NA MIESIĄC

LUTY

18:00 + Za zmarłą Juliannę 
w 16. rocznicę śmierci i za 
Jana Bludau, za Barbarę, 
Danutę, Zbigniewa i Tadeusza 
Bludau, za zmarłych z rodziny 
Bludau i Raźniewskich oraz za 
Hannę Boczkowską i Zygmunta 
Bludau.

18 lutego  sobota
7:00 + Za zmarłą Alinę 
Czarnotę (greg.).
7:00 + Za zmarłą Halinę 
Cieszewską w 30. dzień po 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego Zbigniewa 
Słowika w 7. rocznicę śmierci 
oraz za zmarłych z rodziny 
Słowików i Foina.
18:00 + Za zmarłego 
Stanisława Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zofię 
Dziczek (greg).
18:00 + Za zmarłą Wiktorię 
Majewską w dniu urodzin oraz 
za Stanisława, Józefę 
i Bogusława Majewskich.

19 lutego  VII niedziela 
zwykła

6:30 + Za zmarłą Alinę 
Czarnotę (greg.).
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłych rodziców: 
Anielę i Tadeusza Szmit.
10:30 + O łaskę życia 
wiecznego dla zmarłej mamy 
Zofii Gładun w rocznicę 
urodzin.
12:00 + Za zmarłą Małgorzatę 
Żurawską w 6. rocznicę śmierci 
i za zmarłych z rodziny.
13:15  Podziękowanie za 
otrzymane łaski w starym roku 
z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej w nowym roku dla 
Ireny Gałązkiewicz i jej dzieci.
13:15 + Za zmarłego 
Stanisława Rypla (greg.).
15:00 + Za zmarłego Jana 
Iwankowskiego.
15:00 + Za zmarłych rodziców: 
Barbarę i Józefa Bernatków 
w 4. rocznicę śmierci Barbary, 
za Wandę i Michała 
Lewkowiczów oraz zmarłych 
z rodziny.
18:00 + Za zmarłą Helenę 
Misztal w 30. dzień po śmierci.
18:00 + Za zmarłą Zofię 
Dziczek (greg).

INTENCJE MSZALNE
13 lutego  poniedziałek

7:00  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla członkiń IV 
Róży Żywego Różańca i ich 
rodzin.
7:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę 
(greg.).
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Helenę i Bronisława 
Łazarewiczów, za Jana 
i Krystynę Rudnickich, za 
Mirosława i Jerzego Rudnickich 
oraz za Mieczysława 
Łazarewicza.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej dla członkiń 
II Róży Żywego Różańca i ich 
rodzin.
18:00+ Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).
18:00 + Za zmarłych: Klarę, 
Leona, Jadwigę, Witolda, Łucję, 
Zygmunta, Albina, Bronisława, 
Andrzeja i Zbigniewa 
Kopczyńskich.

14 lutego  wtorek
7:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę 
(greg.).
7:00 + Za dusze w czyśćcu 
cierpiące.
7:00 + O dar nieba dla Marcina 
Poprawskiego za 
wstawiennictwem św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej.

18:00 + Za zmarłą Krystynę 
Krzyżniewską (Mszę św. 
zamówiła siostra).
18:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).
18:00 + Za zmarłego 
Eugeniusza Turka w 20. 
rocznicę śmierci, za teściów 
i rodziców, za brata Stanisława 
i za siostry oraz za dusze 
w czyśćcu cierpiące.

15 lutego  środa
7:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Jana 
Olszewskiego.
7:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Mariannę i Ignacego 
Keczmerskich, za Janinę i Jana 
oraz Beatę Pokojskich.
18:00 + Za zmarłego Marka 
Roberta Eremusa.
18:00 + Za zmarłą Wandę 
i Franciszka Pokojskich, za 
Mariannę i Stanisława 
Pruchniewskich, Andrzeja 
Zagórskiego, Zygfryda 
Święcickiego oraz za dziadków: 
Franciszkę i Franciszka 
Kowalkowskich.
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).
18:00 + Za zmarłą Janinę 
i Wacława Przywitowskich oraz 
za zmarłych z rodziny 
Ogrodowczyk.

16 lutego  czwartek
7:00  W pewnej intencji.
18:00 + Za zmarłą Alinę 
Czarnotę (greg.).
18:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).

17 lutego  piątek
7:00 + Za zmarłą Małgorzatę 
Joannę MiszczakSzołuchę.
7:00+ Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłą mamę Wandę 
Wyżlic w 24. rocznicę śmierci 
i za Edwarda Wyżlica oraz za 
braci: Ewarysta, Adama 
i Zdzisława.
18:00+ Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).
18:00 + Za zmarłą Alinę 
Czarnotę (greg.).



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

1.Franciszek Szalkiewicz
zmarł 25 XII 1994 r.

2. Paweł Waśniewski
zmarł 8 I 1995 r.

3. Stefan Pruchniewski
zmarł 15 I 1995 r.

4. Rozalia Mieszczyńska
zmarła 12 XII 1995 r.
5. Józef Dąbkowski
zmarł 14 XII 1995 r.
6. Gabriela Sawicka
zmarła 31 X 1996 r.

7. Monika Maliszewska
zmarła 2 XI 1996 r.

8. Stefania Aptowicz
zmarła 30 XI 1997 r.

9. Mieczysław Wesoły
zmarł 8 XII 1997 r.

10. Agata Smolińska
zmarła 15 XI 1999 r.
11. Henryka Kasza

zmarła 20 XI 1999 r.
12. Bronisława Falkowska

zmarła 11 IX 2000 r.
13. Jan Jasiński

zmarł 19 IX 2000 r.
14. Genowefa Sławińska

zmarła 9 IX 2001 r.
15. Andrzej Świętochowski

marł 12 VIII 2001 r.
16. Jan Narwojsz

zmarł 27 VI 2002 r.
17. Kazimierz Gancarz

zmarł 4 VII 2002 r.
18. Stanisława Grabowska

zmarła 20 VII 2003 r.
19. Stanisław Wiącek
zmarł 29 VII 2003 r.

20. Urszula Kosińska
zmarła 20 III 2004 r.

21. Helena Wierzchowska
zmarła 21 III 2004 r.

22. Aniela Wrocławska
zmarła 8 III 2005 r.

23. Kazimierz Żuchliński
zmarł 9 IV 2005 r.

24. Stanisław Brzeziński
zmarł 12 I 2006 r.

25. Jan Niewiadomski
zmarł 11 I 2006 r.

26. Alfons Napierski
zmarł 10 IX 2020 r.

27. Henryk Kłosowski
zmarł 05 IX 2020 r.

28. Jacek Igras
zmarł 11 IX 2020 r.

29. Krystyna Różycka
zmarła 18 IX 2020 r.

30. Andrzej Langowski
zmarł 21 IX 2020 r.

31. Helena Krasińska
zmarła 1 I 2023 r.

32. Wanda Koszykowska
zmarła 3 I 2023 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 19. 02.  2023 r. o godzinie 07:3012 lutego 2023 r.

VI niedziela zwykła

1.Tylko czerpiąc obficie ze stołu 
słowa Bożego 
i eucharystycznego, zostajemy 
uzdrowieni i umocnieni, aby 
świadczyć o Chrystusie wśród 
tych, do których On nas posyła. 
Pamiętajmy, że w każdym 
spotkaniu drugi człowiek 
potrzebuje naszej miłości. Nie 
będziemy jej mieli, jeśli nie 
ugruntujemy naszej przyjaźni 
z Panem Bogiem.

2.Jutro 13. dzień miesiąca. 
Tradycyjnie tego dnia 
gromadzimy się w naszej 
świątyni, by modlić się do Boga 
za pośrednictwem Matki Bożej 
Fatimskiej. O godz. 17:30 
zapraszamy na różaniec 
fatimski, a o 18:00 na uroczystą 
Mszę św. Fatimską z kazaniem.

3.W najbliższy wtorek, 14 
lutego, przypada święto św. św. 
Cyryla (826869), mnicha, 
i Metodego (815885), biskupa. 
Ci urodzeni w Cesarstwie 
Wschodnim bracia, bardzo 
wykształceni, znający różne 
języki z hebrajskim, syryjskim 
i łaciną włącznie, piastujący 
różne godności kościelne, 
podjęli wiele udanych wypraw 
misyjnych, między innymi do 
kraju Chazarów na Krymie, do 
Bułgarii i na Morawy, gdzie 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE wprowadzili do liturgii język 
słowiański pisany alfabetem 
greckim (głagolicę). Cyryl 
przetłumaczył Pismo Święte na 
język starocerkiewnosłowiański. 
Tym językiem nadal posługuje się 
kilkadziesiąt milionów braci 
prawosławnych i kilka milionów 
grekokatolików. Obaj święci są 
uważani za apostołów Słowian. 
W 1980 roku Papież św. Jan Paweł 
II ogłosił ich współpatronami 
Europy, podnosząc tym samym ich 
wspomnienie do rangi święta.

4.Święto Cyryla i Metodego jest 
Dniem Modlitwy za Narody 
Słowiańskie. Pamiętajmy, że 
Kościół jest jeden, choć od wieków 
gromadzi rozmaite narody, tradycje 
i obrządki. Jako chrześcijanie, 
jesteśmy budowniczymi jedności, 
choćby poprzez codziennie 
kierowaną do Pana Boga prośbę 
o pokój na świecie, ład moralny, 
o zgodę między narodami 
i swobodę głoszenia Chrystusowej 
Ewangelii.
 
5.Tego samego dnia tradycja 
wspomina św. Walentego, kapłana 
rzymskiego, który w 269 roku 
poniósł śmierć męczeńską, gdyż 
podczas tortur nie chciał się 
wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, 
zwłaszcza w Anglii i Stanach 
Zjednoczonych, a od jakiegoś 
czasu także u nas, przyjęło się go 
czcić jako patrona zakochanych. 
Niech to będzie okazja do radości 
i wspólnej zabawy, wszak trwa 
jeszcze karnawał, ale także do 
modlitwy, podziękowania Panu 
Bogu za miłość, którą nas 
obdarzył, i za bliskich, którzy nas 
kochają. Pamiętajmy też 
o narzeczonych z naszej 
wspólnoty parafialnej i prośmy, aby 
ich wzajemna miłość się umacniała 
i aby z Panem Bogiem weszli na 
wspólną drogę życia.


