
26.02.23 NIEDZIELA
Rdz 2,79; 3,17; Ps 51; 

Rz 5,1219; Mt 4,111
„NIE BĘDZIESZ WYSTAWIAŁ 

NA PRÓBĘ PANA, BOGA 
SWEGO”

27.02.23 PONIEDZIAŁEK
Kpł 19,12.1118; Ps 19; 

Mt 25,3146
„SŁOWA TWE, PANIE, SĄ 

DUCHEM I ŻYCIEM”

28.02.23 WTOREK
Iz 55,1011; Ps 34; Mt 6,715
„RADOŚĆ JEST SERCEM 

DUSZY”

01.03.23 ŚRODA
Jon 3,110; Ps 51; Łk 11,2932
„NIECHAJ KAŻDY ODWRÓCI 

SIĘ OD SWOJEGO ZŁEGO 
POSTĘPOWANIA”

2.03.23 CZWARTEK
Est 4,17k.lm.ru; Ps 138; 

Mt 7,712
„WSPOMNIJ, PANIE, DAJ SIĘ 

ROZPOZNAĆ W CHWILI 
NASZEGO UDRĘCZENIA…”

03.03.23 PIĄTEK
Ez 18,2128; Ps 130; 

Mt 5,2026
„MIŁOŚĆ BOGA NIE JEST 

OGÓLNIKOWA…”

04.03.23 SOBOTA
Flp 3,814; Ps 16; J 15,917
„TO WAM PRZYKAZUJĘ, 

ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE 
MIŁOWALI”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Rozpoczął się Wielki Post. To 
zaproszenie, żeby się na chwilę 
zatrzymać. Okres Wielkiego 
Postu kojarzy się nam z 
czasem wyrzeczeń, postem, 
intensywniejszą modlitwą i 
jałmużną. Ma to nas 
przygotować do świadomego 
przeżywania Świąt 
Wielkanocnych. W ciągu 
czterdziestu dni mamy inaczej 
popatrzeć na siebie, na swoje 
życie. Mamy wyzwolić się z 
tego wszystkiego, co nas 
zniewala, wiąże. Więzów 
krępujących życie ludzi jest 
bardzo wiele. Postawmy sobie 
pytanie: co nas ogranicza, z 
czego musimy się wyzwolić? 
Dziś Pan Jezus zaprasza nas 
na pustynię i zachęca do walki 
z pokusami. Co to jest pokusa? 
Według Słownika nauki religii 
to: „wewnętrzna podnieta 
skłaniająca człowieka do złego 
czynu. Pojawieniu się jej może 
sprzyjać sytuacja zewnętrzna, 
która budząc wyobraźnię i 
pragnienia człowieka wywołuje 
chęć popełnienia grzechu. 
Pojawienie się pokusy nie jest 
jeszcze zaciągnięciem winy. 
Obowiązkiem człowieka jest 
unikanie sytuacji sprzyjających 
pojawieniu się pokusy oraz 
przezwyciężenie jej, jeżeli się 
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pojawi. W przezwyciężeniu 
pokusy pomocna jest modlitwa i 
inne praktyki religijne” (s.209). 
Pan Jezus zanim zaczął nauczać 
o Swoim Ojcu postanowił się do 
tego przygotować. Dlatego przez 
czterdzieści dni przebywał na 
pustyni. Tam pościł i modlił się. 
Wyobraźmy sobie bezkres 
pustyni, w odosobnieniu od ludzi. 
Tam przystąpił do Pana Jezusa 
szatan. Trzy razy wystawiał Pana 
Jezusa na próbę. Za każdym 
razem spotkał się z odmową. 
Każda pokusa pokazuje obszary, 
na których doświadczamy 
kuszenia. Pan Jezus daje nam 
pewną wskazówkę w dzisiejszej 
Ewangelii. Nie zatrzymuje się 
długo przy pokusie, ale odrzuca 
ją natychmiast, mówiąc: „Idź 
precz, szatanie!” (Mt 4,10). Pan 
Jezus chce nam pomóc w ich 
odrzuceniu. Raduje Go każde 
nasze zwycięstwo nad złem. Do 
końca naszego życia nie 
unikniemy pokus, ale nie musimy 
im ulegać. Pan Jezus 
natychmiast odrzucił pokusę. U 
nas różnie z tym bywa; raz udaje 
się nam ją zwalczyć, innym 
razem nie. Szatan nie tak łatwo 
daje za wygraną. Święci znosili 
nieraz największe pokusy. Warto 
wziąć do ręki „Dzienniczek” i tam 
odszukać fragmenty związane z 
pokusami i szatanem. Papież 
Franciszek podczas Anioł Pański 
mówił: „Szatan chce odwieść 
Jezusa z drogi posłuszeństwa i 
uniżenia — bo wie, że w ten 
sposób, na tej drodze, zło 
zostanie pokonane — i skłonić 
Go do obrania fałszywego skrótu, 
sukcesu i sławy. Ale wszystkie 
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zatrute strzały diabła zostają odparte 
przez Jezusa za pomocą tarczy 
Słowa Bożego (ww. 4. 7. 10), które 
wyraża wolę Ojca. Jezus nie 
wypowiada żadnego własnego 
słowa: odpowiada jedynie Słowem 
Bożym. I tak Syn, pełen mocy Ducha 
Świętego, wychodzi z pustyni 
zwycięski”. Jezus pokazuje nam, jak 
należy walczyć z diabłem. 
Zdecydowanie odrzucać pokusy 
Złego, nie dać się wciągnąć w 
dialog. Trzeba pamiętać, że nie 
jesteśmy sami z naszymi 
słabościami. Wspierają nas święci. 

Piotr Kamiński

Zaczynamy kolejny Wielki Post. W 
tym artykule chciałbym zachęcić was 
Kochani, do jakiejś lektury duchowej, 
wysłuchania konferencji, aby ten 
czas Wielkiego Postu był czasem 
ubogacania i wzrostu naszej 
duchowości. Przytoczę tutaj kilku 
kapłanów do których słów, inicjatyw 
lubię wracać. Jednocześnie mam 
przekonanie graniczące z 
pewnością, że trafią oni swoją 
prostotą do każdego z Nas. Kim są 
Ci duchowni? Zapraszam do 
lektury.Na preludium Wielkiego 
Postu, w Popielec natrafiłem m.in. 
na kazanie nieodzownego ś.p. ks. 
Piotra Pawlukiewicza. Była to 
homilia z 23 lutego roku 2014 r., na 
dzień Środy Popielcowej. Każdy kto 
choćby raz doświadczył lekkości i 
trafności przykładów ks. Piotra z 
pogranicza kultury, sztuki, a 
zwłaszcza życia codziennego nie 
mógł nie wrócić do tego, co głosił z 
ambony. Nie chodzi mi o hołubienie, 
czy stawianie go na piedestale jako 
kapłana. Bardziej o to, jak obracając 
się w realiach XXI wieku można 
przełożyć Ewangelię na życie 
codzienne każdego z Nas. W 
Miejsce np. Marii Magdaleny, 
możemy postawić sąsiadkę, 
koleżankę, czy np. św. Pawła, w 
osobie, która niedawno się nawróciła 
itp. Pewnie nie jednego z nas 
nurtowało dlaczego akurat Popiół i 
dlaczego sypany jest na głowę? Nie 
na rękę, nogę, brzuch. Tutaj chodzi o 
oczyszczenie tego co mamy 
najcenniejszego w ciele, czyli głowy. 
Jako centrum naszego 
człowieczeństwa. Popiół był onegdaj 
bardzo dobrym środkiem 
czyszczącym srebro, jest on ostry, 
ale tym samym potrafi wydobyć 
wszystkie niedoskonałości z tego 
szlachetnego kruszczu. Głowa prócz 
tego, że jest mózg, to przez głowę 
gdy bierzemy prysznic. Woda przez 
nią dociera do innych części ciała, 
które mogą być umyte. Mógłbym 
jeszcze kilka takich przykładów 
wskazać z tej homilii, jednak nie 
starczyło by nam miejsca, z resztą 
odsyłam do tejże homilii. Jest ona 
łatwo dostępna w internecie.  Dodam 
tylko zakończenie tej homilii, bo 
moim zdaniem jest ono bardzo 
odkrywcze. Często w ramach 
różnych postanowień możemy się 
tak zakręcić, że cytując ks. Piotra 
„napompujemy się asceza i stać się 
pustymi jak Balon". W Wielkim 
Poście jeśli masz postanowienie o 
zmniejszeniu, bądź niejedzeniu  
słodyczy, piciu alkoholu, oglądania 
telewizji itd.  to ks. Piotr życzy, 
abyśmy się najedli 3 kilo Raffaello, 
abyśmy zasiedzieli się na tym 
oglądaniu. Tylko po to byśmy 
doświadczyli jak jesteśmy puści i 
słabi. Puenta tej homilii jest taka, aby 

zrobić krok do tyłu. Ma być nas 
mniej, a więcej Boga i Miłości. Bóg 
jest miłością i to zdanie przemienia 
serca najzatwardzialsze. Bóg jest 
miłością i to zdanie przemienia 
serca najzatwardzialsze. Ciekawą 
akcją na Wielki Post jest inicjatywa 
Jerycho, ks. Teodora Sawielewicza. 
W tej akcji poprzez Różaniec, 
lekturę duchową, dobry uczynek, 
odmówienie sobie przyjemności, 
wreszcie Eucharystię i spowiedź, 
mamy zawalczyć o tych, którzy 
potrzebują Pana, którzy gdzieś się 
pogubili, zaplątali w swoim życiu. 
Różaniec i jego regularność jest 
jednym z filarów tej akcji. Skoro o 
Różańcu mowa to, w tym miejscu 
przytoczę myśl bl. Ks. Michała 
Sopoćki, usłyszanej na jednym z 
tych Różanców w ramach wyżej 
wspomnianej akcji: Widząc grzech 
bliźniego mamy raczej się modlić o 
jego nawrócenie, a nie oburzać” 
Ksiądz Teodor rozwija tą myśl 
następująco: „Co ostatnio nas 
oburzało, czyje zachowanie, może 
kogoś, kto nigdy nie widziałem na 
żywo, a jedynie w telewizji, w 
internecie itd. My lubimy się 
patrzeć, albo przerzucać między 
nami oburzeniami i epitetami, 
Puenta tej myśli jest w nawiązaniu 
do Wielkiego Postu i tejże akcji: Dla 
kogo Ty walczysz w tym Wielkim 
Poście duchowo, dla kogo chcemy 
wywalczyć Niebo? Odpowiedzmy 
sobie sami w duchu na to pytanie? 
Jeśli zaś chodzi o lekturę duchową 
to jest mnóstwo pozycji 
książkowych i publikacji, które są 
dobrymi przewodnikami na Wielki 
Post. Podam tylko jedną z nich. 
Rotmistrz Witold Pilecki, więzień i 
przywódca ruchu oporu w KL 
Auschwitz  na końcu filmu o tytule 
„śmierć rotmistrza Pileckiego” w 
ostatnich słowa skierowanej do 
swojej żony odnośnie wychowania 
ich dzieci mówi następująco: 
Módlcie się i czytajcie Tomasza a 
Kempis, „O naśladowaniu 
Chrystusa”. Nie ukrywam, że jest to 
dość trudna lektura, sam 
przeczytałem może z połowę, ale 
mam zamiar wrócić do Niej.  Jest to 
dobra lektura ascetyczna. Te słowa 
potwierdza w tym samym filmie 
aktor odgrywający rotmistrza 
Pileckiego. Wspomniał, że gdyby 
nie lektura Tomasza a Kempis, to 
nie przeżyłby obozu śmierci w 
Birkenau. Także nie zmarnujmy 
tego czasu i nie starajmy się nie 
rzucać słów na wiatr, gdyż może 
jest to nasz ostatni Wielki Post. 
Zróbmy krok w tył i pozwólmy 
Panu  wejśc nasze miejsca 
pustynne, abyśmy nie musieli być 
na niej sami! Chwała Panu!    

SŁOWA  NA WIELKI POST

DMG

Zaproszenie na nabożeństwa 
wielkopostne

W Wielkim Poście zapraszamy do 
naszej świątyni na rozważanie męki i 

śmierci Pana Jezusa:

DROGA KRZYŻOWA  
PIĄTEK, godz. 16:30 (dla dzieci) i 

17:30.

GORZKIE ŻALE  NIEDZIELA, 
godz. 17:20.



Za ofiary nadużyć

Módlmy się za tych, którzy 
cierpią z powodu zła 
wyrządzonego im przez 
członków wspólnoty kościelnej, 
aby właśnie w Kościele znaleźli 
konkretną odpowiedź na swój 
ból i swoje cierpienia.
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   INTENCJA  PAPIESKA  
NA MIESIĄC

MARZEC

Ojcu w Trójcy Jedynemu.
7:00  Intencja wynagradzająca 
za grzechy przeciw 
Niepokalanemu Sercu NMP.
7:00 + Za zmarłą Alinę 
Czarnotę (greg.).
18:00 + Za zmarłego Andrzeja 
Szczepana Sobczyńskiego w 
30. dzień po pogrzebie.
18:00 + Za zmarłego 
Stanisława Rypla (greg.).
18:00+ Za zmarłą Zofię 
Dziczek (greg).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Felicję Piotrowicz w dniu 
urodzin i za Henryka 
Piotrowicza oraz za Teresę 
Żubertowską i Marka 
Piotrowicza.
18:00 + Za zmarłych: Andrzeja i 
Kazimierę, za braci i bratowe: 
Stanisława, Helenę, Henryka, 
Wacława i Jadwigę 
Piotrowskich, za siostrę Halinę 
Gołębiewską, za rodziców: 
Józefę i Mariana 
Miecznikowskich, za Jacka 
Kraińskiego i jego rodziców.

5 marca  II niedziela 
Wielkiego Postu

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 zmarłą żonę 
Barbarę Kłodowską w 8. 
rocznicę śmierci i za zmarłych 
z rodzin z obu stron.
10:30 + Za zmarłą Teresę 
Korowicką w 2. rocznicę 
śmierci.
12:00 + Za zmarłych rodziców: 
Helenę i Bolesława, za siostry: 
Janinę i Anielę oraz zmarłych 
szwagrów i bratową.
12:00 + Za zmarłego męża 
Mariana Mackiewicza w 2. 
rocznicę śmierci.
13:15 + Za zmarłą Annę 
Śmiechowską w rocznicę 
śmierci i urodzin, za Romualda, 
Małgorzatę i Stanisława 
Śmiechowskich oraz za Jana 
Jankowskiego i Adama 
Arentewicza.
13:15 + Za zmarłą Zofię 
Dziczek (greg).
15:00  O zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej w dalszym życiu 
dla brata Kazimierza.
15:00 + Za zmarłą żonę Zofię 
Kuriatę w 5. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego męża 
Zdzisława Zycha w 24. 
rocznicę śmierci, za jego 
rodziców: Stanisława i Reginę 
Zych oraz za Anielę Sękowską.
18:00 + Za zmarłego 
Stanisława Rypla (greg.).

INTENCJE MSZALNE
27 lutego  poniedziałek

7:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
7:00 + Za zmarłą żonę Annę 
Tatarek w 2. rocznicę śmierci.
7:00 + Za zmarłego ojca Jana 
Bobkowskiego w 16. rocznicę 
śmierci, za Stanisławę i Józefa 
Karczewskich, za Lidię i 
Walentego Eremusów oraz 
Franciszkę Kowalską i Marcina 
Bobkowskiego.
18:00 + Za zmarłą Katarzynę, 
Józefa i Jana Adamczyków.
18:00+ Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).
18:00 + Za zmarłą Alinę 
Czarnotę (greg.).

28 lutego  wtorek
7:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę 
(greg.).
7:00 + Za zmarłą Annę Misztal w 
2. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego Zbigniewa 
Kopczyńskiego z okazji urodzin, 
za brata Andrzeja, mamę 
Czesławę oraz zmarłych z 
rodziny Kopczyńskich i 
Wiśniewskich.
18:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
18:00+ Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).

1 marca  środa (Narodowy 
Dzień Pamięci o Żołnierzach 

Niezłomnych)
7:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
7:00+ Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).
18:00 + Za zmarłego Stefana 
Koszykowskiego w 9. rocznicę 

śmierci oraz za zmarłych z 
rodziny Koszykowskich i 
Mężykowskich.
18:00 + Za zmarłą żonę Jolantę 
Michalską w 11. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Alinę 
Czarnotę (greg.).
18:00 + Za zmarłego Czesława 
Narożnego w rocznicę śmierci, 
za Feliksę Narożną i Albina 
Zielińskiego.

2 marca  pierwszy czwartek 
miesiąca

7:00+ Za zmarłą Małgorzatę 
Joannę MiszczakSzołuchę.
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Konstancję i Feliksa 
Żmudzińskich, za Cecylię i Jana 
Ruda oraz za zmarłych z rodzin 
z obu stron.
7:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę 
(greg.).
18:00  Intencja dziękczynna 
Bogu Ojcu, przez Bolesne i 
Niepokalane Serce Matki Bożej, 
za dar życia z przeproszeniem 
za grzechy nasze i całego świata 
z prośbą o święte powołania 
kapłańskie i zakonne.
18:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
18:00+ Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).

3 marca  pierwszy piątek 
miesiąca

7:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
7:00+ Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).
7:00 + Za zmarłego męża 
Kazimierza Kęsickiego, za 
rodziców z obu stron, za siostrę 
Felicję oraz braci i szwagrów.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Zofii i 
Edwarda Dmochewiczów w 50. 
rocznicę ślubu.
18:00 + Za zmarłą Alinę 
Czarnotę (greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Elżbietę i Jana Podlińskich oraz 
za zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłą siostrę 
Wiesławę w 20. rocznicę 
śmierci, za rodziców 
Szczygłowskich oraz za 
zmarłych chrześniaków: 
Wiesława i Marka.

4 marca  pierwsza sobota 
miesiąca

7:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla członkiń i 
członków Róż Żywego Różańca 
naszej parafii i ich rodzin.
7:00  W podziękowaniu Bogu 



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

1.Ewa Szraga
zmarła 10 XII 1996 r.

2.Irena Etmańska
zmarła 12 XII 1996 r.

3.Adam Filaber
zmarł 13 XII 1996 r.
4.Jan Maciejewski

zmarł 30 XII 1996 r.
5.Jadwiga Bała

zmarła 29 XII 1996 r.
6.Zygfryd Cybulski
zmarł 28 XII 1996 r.

7.Krystyna Albrewczyńska
zmarła 23 XI 1999 r.

8.Danuta Krajnik
zmarła 24 XI 1999 r.

9.Jan Ciskowski
zmarł 27 XI 1999 r.

10.Kazimiera Licznerska
zmarła 1 XII 1999 r.

11.Joanna Chyżyńska
zmarła 10 XII 1999 r.

12.Maria Chejka
zmarła 19 XII 1999 r.
13.Wanda Rywalska
zmarła 16 XII 1999 r.

14.Władysława Sieszputowska
zmarł 27 IX 2000 r.

15.Genowefa Markowska
zmarła 3 X 2000 r.
16.Piotr Kraweć
zmarł 7 X 2000 r.

17.Władysława Brózdowska
zmarła 25 VIII 2001 r.
18.Franciszek Soliński

zmarł 4 IX 2001 r.
19.Hilary Żebrowski
zmarł 5 IX 2001 r.

20.Halina Muchowska
zmarła 17 VII 2002 r.
21.Aleksander Bagłaj
zmarł 19 VII 2002 r.

22.Zygmunt Lewandowski
zmarł 28 VII 2003 r.

23.Wanda Kołodziejska
zmarła 14 VIII 2003 r.

24.Małgorzata Brzeska
zmarła 2 IX 2003 r.
25.Marianna Chmiel
zmarła 10 IX 2003 r.
26.Wiesław Michalik
zmarł 06 X 2020 r.

27.Stanisław Gamoń
zmarł 21 X 2020 r.

28.Anastazja Karpińska
zmarła 18 X 2020 r.
29.Olga Grążawska
zmarła 23 X 2020 r.
30.Edward Orłowski
zmarł 22 X 2020 r.

31.Janina Kowalewska
zmarła 07 I 2023 r.

32.Halina Cieszewska
zmarła 18 I 2023 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
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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 05. 03.  2023 r. o godzinie 07:3026 lutego 2023 r.

I niedziela Wielkiego Postu

1.Dzisiaj przeżywamy pierwszą 
niedzielę Wielkiego Postu. 
Kończą się właśnie trwające od 
Środy Popielcowej kwartalne dni 
modlitw o ducha pokuty. Warto 
przytoczyć przy tej okazji słowa 
papieża św. Jana Pawła II: 
„Rozpoczynający się okres 
Wielkiego Postu jest okazją do 
bardziej intensywnej modlitwy i 
wielkodusznej pokuty dla 
ubłagania Boga o łaskę 
nawrócenia serc i dar pokoju 
w sprawiedliwości dla 
wszystkich ludzi. Zwracam się 
do wszystkich wiernych […], by 
czas przygotowania do świąt 
wielkanocnych poświęcili 
modlitwie o pokój i spełnianiu 
czynów braterskiej solidarności 
wobec ludzi cierpiących”. 
Starajmy się, aby owoce 
duchowe, jakie w tym czasie 
otrzymamy, promieniowały 
wokół nas, a trud stawania się 
lepszymi ofiarujmy także za 
innych, zwłaszcza za tych, 
którzy obrażają Pana Boga i za 
to nie przepraszają oraz za 
pokój na świecie.

2.Włączmy się w głębokie 
przeżycie tego czasu przez 
bardziej gorliwą modlitwę 
osobistą i wspólnotową. Tej 
drugiej będzie sprzyjał udział w 
nabożeństwach wielkopostnych: 
w piątki w naszym kościele o 
godz. 16:30 i 17:30 celebrujemy 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej, 
a w niedziele o godz. 17:20 
Gorzkie Żale. Do licznego 
udziału w tych nabożeństwach 
zachęcamy wszystkich parafian: 
dzieci, młodzież i dorosłych. 
Pamiętajmy o osobistych 
umartwieniach, a także o 
specjalnych postanowieniach na 
Wielki Post.

3.W środę, 1 marca, przypada 
święto państwowe: Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. W ten sposób 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE przywołujemy zasługi wielu 
oddanych Polaków, skupionych 
w organizacjach i grupach 
niepodległościowych, którzy po 
zakończeniu II wojny światowej 
zdecydowali się na podjęcie 
nierównej walki o suwerenność i 
niepodległość naszej Ojczyzny.

4.W tym tygodniu przypada 
pierwszy czwartek miesiąca. 
Naszą modlitwę w najbliższy 
czwartek podczas Mszy św. o 
godz. 18:00 i nabożeństwa 
ofiarujemy za powołanych do 
służby Bożej oraz o nowe i święte 
powołania. Grupa Modlitwy do 
Najdroższej Krwi Chrystusa 
zaprasza również tego dnia o 
godz. 17:15 na nabożeństwo 
połączone z wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu w 
intencjach wynagradzających za 
grzechy nasze i całego świata oraz 
w intencji świętych powołań 
kapłańskich i zakonnych, 
szczególnie z naszej parafii.

5.W tym tygodniu przypada 
również pierwszy piątek miesiąca – 
dzień, w którym oddajemy cześć 
Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa. W tym tygodniu spowiedź 
będzie codziennie od 17:30 do 
18:00, a w piątek od 17:00 do 
18:00.
 
6.Zapraszamy czcicieli Matki Bożej 
na Mszę św. i nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi w 
pierwszą sobotę miesiąca o godz. 
7:00 rano. Po Mszy św. odbędzie 
się spotkanie Róż Różańcowych i 
zmiana tajemnic różańcowych.

7.W miniony piątek, 24 lutego, 
minął rok od zbrodniczej napaści 
Rosji na Ukrainę.  Wojna 
pochłonęła już setki tysięcy ofiar: 
żołnierzy i cywilów, w tym dzieci, 
kobiet oraz osób starszych. 
Zgodnie z apelem Biskupa 
Elbląskiego Jacka Jezierskiego w 
następną niedzielę, 5 marca, będą 
zbierane przed naszą świątynią 
ofiary, które za pośrednictwem 
Caritas Polska zostaną 
przeznaczone na pomoc ofiarom 
wojny.
 
8.W Wielkim Tygodniu do Grobu 
Bożego należy zakupić kwiaty, 
które będą naszym wspólnym 
darem wdzięczności Bogu za 
ofiarę, jaką złożył na krzyżu dla 
naszego zbawienia. Ofiary na 
kwiaty, tradycyjnie, jak co roku, 
można składać przez cały Wielki 
Post w kancelarii parafialnej, w 
kopertach na tacę oraz do 
skarbonek przy drzwiach 
wejściowych. Za złożone ofiary 
składamy „Bóg zapłać”.


