
5.03.23 NIEDZIELA
Rdz 12,14a; Ps 33; 

2Tm 1,8b10; Mt 17,19
„MODLITWA CZYNI NAS 

JAŚNIEJĄCYMI ŚWIATŁEM 
DUCHA ŚWIĘTEGO”

6.03.23 PONIEDZIAŁEK
Dn 9,4b10; Ps 79; Łk 6,3638
„ODMIERZĄ WAM BOWIEM 

TAKĄ MIARĄ, JAKĄ WY 
MIERZYCIE”

7.03.23 WTOREK
Iz 1,10.1620; Ps 50; 

Mt 23,112
„USUŃCIE ZŁO UCZYNKÓW 
WASZYCH SPRZED MOICH 

OCZU”

8.03.23 ŚRODA
Jr 18,1820; Ps 31; 

Mt 20,1728
„LECZ KTO BY MIĘDZY WAMI 
CHCIAŁ STAĆ SIĘ WIELKIM, 

NIECH BĘDZIE WASZYM 
SŁUGĄ”

9.03.23 CZWARTEK
Jr 17,510; Ps 1; Łk 16,1931

„JEŚLI MOJŻESZA I 
PROROKÓW NIE SŁUCHAJĄ, 

TO CHOĆBY KTOŚ Z 
UMARŁYCH POWSTAŁ, NIE 

UWIERZĄ”

10.03.23 PIĄTEK
Rdz 37,34.1213a.17b28; 
Ps 105; Mt 21,3343.4546
„NASZA MIŁOŚĆ BĘDZIE 

MIARĄ CHWAŁY…”

11.03.23 SOBOTA
Mi 7,1415.1820; Ps 103; Łk 

15,13.1132
„OJCZE, ZGRZESZYŁEM 

PRZECIW NIEBU I WOBEC 
CIEBIE…”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Przeżywamy Wielki Post. Jest 
to czas powagi i pracy nad 
sobą. Chcemy się dobrze 
przygotować na przeżycie 
największych tajemnic naszej 
wiary. Dziś Pan Jezus zaprasza 
nas na górę Tabor. To 
wydarzenie opisują synoptycy 
w swoich Ewangeliach 
(Mateusz, Marek, Łukasz). 
Ponadto św. Piotr Apostoł 
przekazał opis tego wydarzenia 
w drugim Liście (2P 1,1618).  
Świadkami tego wydarzenia byli 
Piotr, Jan i Jakub. Wybrani 
uczniowie zobaczyli Jezusa 
w innym świetle. Usłyszeli też 
słowa: To jest mój Syn 
umiłowany. Apostołowie na 
górze zobaczyli coś 
wspaniałego. Św. Piotr 
z zachwytu zawołał: Dobrze, że 
tutaj jesteśmy. Apostołów 
oczarował i zachwycił widok 
przemienionego Jezusa. Czuli 
się jakby byli już w niebie. 
Chcieli pozostać na zawsze na 
tej górze i patrzyć na Pana 
Jezusa bez przerwy. 
Z przemienionym Jezusem 
rozmawiali święci mężowie. 
W czasie Przemienienia 
ukazuje się obłok, który okrył 
Chrystusa, Mojżesza i Eliasza. 
Apostołowie zlękli się. Obłok 
w Biblii jest znakiem Bożej 
obecności. Zgodnie z tradycją 
judaistyczną Mojżesz i Eliasz 
mieli przyjść razem w czasach 
ostatecznych. Uosabiali oni 

„TO JEST MÓJ SYN 
UMIŁOWANY”.....................12
TAJEMNICA SZCZĘŚCIA...........2
INTENCJE MSZALNE.................3
OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE....................4

Prawo i Proroków. Głos Boży 
z obłoku utwierdził Apostołów 
w przekonaniu o teofanii, czyli 
objawieniu się Boga. Dlaczego 
Pan Jezus przemienił się tylko 
przed wybranymi Apostołami? 
Przemienił się po to, aby 
zapamiętali tę scenę na całe 
życie, bo ona mówi, kim jest Pan 
Jezus. Jest Synem Bożym, 
Zbawicielem wszystkich ludzi. 
Jaki był cel przemienienia 
Chrystusa? Cud Przemienienia 
był uczyniony dla utwierdzenia 
wiary Apostołów w misję 
Zbawiciela na czas próby. Nieraz 
będzie przypominał o swojej 
męce i śmierci. Ale Apostołowie 
tego nie rozumieli. Przemienił się, 
aby w dniach próby wiara 
w Niego nie zachwiała się. Pan 
Jezus wie, że zostanie 
zdradzony, że będzie cierpiał, że 
umrze na krzyżu. Kiedy o tym 
mówił Apostołowie nie 
przyjmowali do wiadomości. Coś 
takiego nie może się stać. To jest 
niemożliwe. Przecież tyle dobra 
uczynił ludziom. Jednak, co 
wydawało się niemożliwe, 
wypełniło się. Jaka jest nasza 
wiara? Jak my byśmy reagowali 
na słowa Pana Jezusa, 
gdybyśmy żyli w tamtych 
czasach? W Biblii góra jest 
symbolem miejsca spotkania 
z Bogiem. Czy mamy taką „górę” 
w codziennym życiu? Tak się 
składa, że tegoroczne orędzie 
Papieża Franciszka na Wielki 
Post nawiązuje do tego 
wydarzenia. Zatytułowane jest 
„Asceza wielkopostna, itinerarium 
synodalne”. Pochylmy się nad 
jego słowami. „Ewangelia 
o Przemienieniu Pańskim jest 
głoszona co roku w drugą 
niedzielę Wielkiego Postu. 
Rzeczywiście w tym okresie 
liturgicznym Pan bierze nas ze 
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sobą i prowadzi na miejsce 
odosobnione. Nawet jeśli nasze 
normalne obowiązki wymagają od 
nas pozostania w naszych zwykłych 
miejscach, przeżywając 
powszedniość często powtarzaną, 
a niekiedy nudną, to w okresie 
Wielkiego Postu jesteśmy 
zaproszeni do „wejścia na wysoką 
górę” razem z Jezusem, aby przeżyć 
wraz ze świętym ludem Bożym 
szczególne doświadczenie ascezy. 
Asceza wielkopostna to usiłowanie, 
zawsze ożywiane łaską, do 
przezwyciężenia naszego braku 
wiary i oporów, żeby pójść za 
Jezusem drogą krzyżową. Tego 
właśnie, czego potrzebowali Piotr 
i inni uczniowie. Aby pogłębić naszą 
znajomość Nauczyciela, by w pełni 
zrozumieć i przyjąć tajemnicę 
boskiego zbawienia, realizowanego 
w całkowitym darze z siebie 
z miłości, musimy dać się Jemu 
prowadzić na miejsca odosobnione 
i w górę, odrywając się od 
przeciętności i próżności. Trzeba 
wyruszyć w drogę, drogę wiodącą 
pod górę, wymagającą wysiłku, 
ofiarności i koncentracji, jak 
wyprawa w góry. Te wymagania są 
ważne także dla procesu 
synodalnego, w realizację którego 
zaangażowaliśmy się jako Kościół. 
Warto, abyśmy podjęli refleksję nad 
tym powiązaniem, jakie istnieje 
między ascezą wielkopostną 
a doświadczeniem synodalnym. (…) 
Drodzy bracia i siostry, niech Duch 
Święty ożywia nas w tym Wielkim 
Poście w naszym wchodzeniu na 
górę z Jezusem, by doświadczyć 
Jego Boskiego blasku i w ten 
sposób, umocnieni w wierze, 
abyśmy mogli podążać drogą razem 
z nim, który jest chwałą swego ludu 
i światłem pogan”.

Piotr Kamiński

W poprzednim artykule zachęcałem 
was Drodzy Bracia i Siostry, do 
podjęcia różnych akcji, czytania 
lektur duchowych, czy też różnego 
rodzaju modlitw, które jeszcze 
bardziej mają pogłębić nasze wiarą 
wiarę. Co za tym idzie jeszcze 
większą miłość do Pana Jezusa, 
który umarł za nasze grzechy na 
Golgocie. Postanowiłem od paru 
miesięcy podjąć modlitwy, zebrane 
w całość jako tajemnica szczęścia. 
Na czym one polegają i w jaki 
sposób moim zdaniem mogą ulżyć 
w męce naszego Pana? Tego 
dowiecie się z tego artykułu. Gorąco 
zapraszam do lektury.

Na początku warto przedstawić 
kontekst powstania tej tajemnicy. 
Otóż wiąże się ono z posłannictwem 
św. Brygidy Szwedzkiej, która 
urodziła się około 1302 r. w Szwecji, 
w jednym z wybitniejszych rodów 
tamtego czasu. Mając 10 lat malutka 
Brygida była świadkiem pewnej 
homilii, o kalwarii Chrystusa. W jego 
trakcie spłynęła na nią łaska 
wewnętrznego oświecenia. 
Następnej nocy miała wrażenie, że 
śni jej się ukrzyżowany Zbawiciel, 
którego ciało było pełne ran 
i z których wypływała krew. Chrystus 
przemówił poczas tego snu do 
Brygidy w następujących słowach: 
„Popatrz na mnie, córko”. Ona 
spytała: „Czy to ja, Panie, tak 
okrutnie obchodzę się z Tobą?”. Pan 
Jezus odpowiedział: „Robię wyrzut 
tym, którzy Mną pogardzają i są 
nieczuli na moją miłość”. Ten sen był 
punktem przełomowym w wierze 
Brygidy. Rozważając wszystkie 
boleści Chrystusa, robiła to często 
z wielkim rozrzewnieniem. Swoim 
dalszym życiem potwierdzała jak 
wiele dary i plany wiązał z nią Pan 
Jezus. Obdarzył ją szczególnie 
darami przepowiadania przyszłości. 
W 1339 r. udała się w pieszą 
pielgrzymkę do grobu św. Olafa, zaś 
dwa lata później do grobu św. 
Jakuba w Santiago de Compostella. 
Po tej ostatniej wędrówce jej mąz 
Ulf,wstąpił do zakonu cystersów 
i niedługo potem wrócił do domu 
Ojca. Po tych wydarzeniach Pan 
Jezus objawił Brygidzie wizje bożego 
gniewu i kar dla Szwecji oraz 
Zakonu Krzyżackiego. Jej dalszym 
posłannictwem, do którego 
konsekwentnie dążyła było 

powołanie zgromadzenia brygidek, 
oraz pomoc w kryzysie papieskim 
podczas niewoli awiniońskiej. Była 
wielką pośredniczką powrotu 
Innocentego VI do Włoch. 
Ostatecznie tak się stało, zaś do 
końca swoich dni była 
zwolenniczką powołania brygidek. 
Zmarła w 1373 r., w dniu, o którym 
wiedziała wcześniej, brygidki 
zostały zatwierdzone przez 
papieża  5 lat później. Jeśli zaś 
chodzi o jej objawienia, to zostały 
one uznane dopiero przez papieża 
Benedykta XIV. Odegrała ważną 
role w rozpoczęciu idei czci ku 
Najświętszemu sercu Pana Jezusa 
i jego straszliwego cierpienia 
podczas kalwarii. Praktyka 
piętnastu modlitw z powodu 
błogosławonych skutków dla całych 
społeczeństw w okresie 
następnych stuleci, przeszła do 
nazwy jako tajemnica szczęścia. 
Jest to niewątpliwie dar nieba i 
pokłosie dialogu Stwórcy ze św. 
Brygidą. Objawienie to nastąpiło 
najprawdopodobniej podczas 
wizyty Szwedki w Bazylice św. 
Pawła za Murami w stolicy Italii.   
Tajemnica Szczęścia ma niezwykłą 
moc oddziaływania jak piszą 
autorzy wydanej książeczki. 
Zawieraja ona słowo wstępne, 
historię Brygidy, wyjaśnenie 
tajemnicy modlitwy, modlitwy   oraz 
obietnice dane od stwórcy 
związane z jej odmawianiem. W 
tym jednym artykule nie uda mi się 
tego wszystkiego przedstawić. 
Niemniej jednak wyjaśnię, że 
chodzi tutaj o rozważanie danego 
wycinka męki Chrystusowej 
podanej, przez niego samego, 
odmówienia 15 razy Ojcze Nasz, 
Zdrowaś Maryjo oraz zdania: Jezu, 
Miłości Moja, bądź uwielbiony i 
zmiłuj się nade mną. Jest to 
modlitwa, która trwa rok, dlaczego 
aż tyle? Wynika to z tego, ze 
Chrystus podał dokładną ilość 
swoich ran. 5480. W następnym 
artykule będę kontynuować ten 
temat. Jednak już dzisiaj zachęcam 
was Kochani do tej modlitwy. To 
tylko 2030 minut dziennie. To 
niewiele w stosunku do wieczności. 
Czas ucieka, wieczność czeka. 
Obyśmy jej nie przegapili. Chwała 
Panu!

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA 

DMG



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

i Maksymiliana Sontowskich 
oraz Teresę Sontowską.
18:00 + Za zmarłego męża 
i ojca Jana Durkę w rocznicę 
urodzin.
18:00 + Za zmarłego Jana 
Iwankowskiego.

11 marca  sobota
7:00 + O łaskę życia 
wiecznego dla Teodozji 
Jarmoczyk w dniu urodzin.
7:00 + Za wstawiennictwem św. 
Siostry Faustyny Kowalskiej 
o dar nieba dla Marcina 
Poprawskiego.
18:00 + Za zmarłego Andrzeja 
Dombrowskiego, za Romana 
i Tadeusza Sztramskich oraz 
Krzysztofa Kołakowskiego.
18:00 + Za zmarłego Zdzisława 
Marzec (Mszę św. zamówili 
sąsiedzi z bloku).
18:00 + Za zmarłą Annę, 
Józefa, Wiesława i Jerzego 
Rucińskich.
18:00 + Za zmarła Krystynę 
Łagocką w 10. rocznicę śmierci 
i za jej męża Ryszarda 
Łagockiego oraz za rodziców 
z obu stron.

12 marca  III niedziela 
Wielkiego Postu

6:30  W pewnej intencji.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłą Krystynę 
Laskowską w 5. rocznicę 
śmierci i z okazji urodzin oraz 
za zmarłą Halinę Pączkowską.
12:00 + Za zmarłą Ewę 
Kuskowską w 1. rocznicę 
śmierci, za jej córkę Kingę 
w 36. rocznicę śmierci i za 
rodziców z obu stron.
12:00 + Za zmarłą Janinę, 
Władysława, Irenę, Czesława 
i Tomasza Jachowskich, za 
Henrykę i Zenona Piotrowskich 
oraz za krewnych i znajomych.
13:15 + Za zmarłych rodziców: 
za Stefana Tecława w 6. 
rocznicę śmierci i za mamę 
Stefanię Tecław w 1. rocznicę 
śmierci.
13:15 + Za zmarłego męża 
Józefa Harasiuka w 4. rocznicę 
śmierci, za zmarłych rodziców 
z obu stron, a także za 
wszystkich zmarłych z rodziny 
Harasiuków, Krawcewiczów 
i Filipskich.
15:00 + Za zmarłą Monikę 
i Józefa Brzozowskich, za 
Helenę i Jana, za Benedykta 
i Halinę Brzeskich, za Jerzego 
i Sarę Otta oraz za zmarłych 
z obu stron.
15:00 + Za zmarłego Marka 
Roberta Eremusa.
18:00 + Za zmarłego 
Zenobiusza Kabzińskiego w 2. 
rocznicę śmierci.

INTENCJE MSZALNE
6 marca  poniedziałek

7:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
7:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Stawiarskiego.
7:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę 
(greg.).
18:00 + Za zmarłego męża 
Kazimierza Osmańskiego, za 
rodziców z obu stron, za jego 
braci, za Krystynę i Aleksandra 
Brysk, za Łucję, Alojzego 
i Andrzeja Zanieckich oraz za 
dusze w czyśćcu cierpiące.
18:00 + Za zmarłego Jana 
Lewalskiego i jego rodziców, za 
Franciszka Detynę w 21. 
rocznicę śmierci, za Genowefę 
Detynę oraz za ich rodziców.
18:00 + Za zmarłą Teresę 
Kępczyńską w 8. rocznicę 
śmierci, za Edwarda 
Kępczyńskiego w 34. rocznicę 
śmierci oraz za zmarłych 
z rodziny.
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).

7 marca  wtorek
7:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Edwarda 
i Reginę Ulaszewskich oraz 
Bronisławę i Józefa 
Komoszyńskich.
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Irenę i Zygmunta Kwiatkowskich, 
za Izydorę i Romana 
Rychlewskich z okazji urodzin 
Ireny i imienin Romana.
18:00 + Za zmarłego Stanisława 
Klinickiego z okazji urodzin.
18:00 + Za zmarłą Irenę i Jana 
Orzechowskich.
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).

18:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).

8 marca  środa
7:00 + Za zmarłych rodziców 
z obu stron, za męża Franciszka 
Graszka i za zięcia Pawła 
Kuczyńskiego.
7:00 + Za zmarłą Aleksandrę 
Dudzińską w rocznicę śmierci.
7:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę 
(greg.).
18:00 + Za zmarłego Tadeusza 
Sokołowskiego, za rodziców 
z obu stron oraz za Zofię 
i Kazimierza Rynkowskich.
18:00 + O łaskę życia 
wiecznego, przez 
wstawiennictwo św. Faustyny, 
dla ojca i dziadka Kazimierza 
Józefowicza z okazji imienin.
18:00 + Za zmarłych ojców: 
Bogdana Wandzlewicza 
i Mariana Rafalskiego oraz za 
babcie i dziadków z obu stron.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
za Marię i Nikodema Nowaków 
w dniu urodzin Marii.
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).

9 marca  czwartek
7:00  Msza św. dziękczynna za 
szczęśliwą operację i posługę 
samarytańską z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Odnowy 
w Duchu Świętym i jej opiekuna.
7:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).
7:00 + Za zmarłego Zenona 
Stadnickiego w 1. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego Stefana 
Puchniarza i za rodziców z obu 
stron.
18:00 + Za zmarłą Genowefę 
Foryś w 11. rocznicę śmierci, za 
męża i córkę oraz za zmarłych 
z rodziny Szydłowskich 
i Forysiów.
18:00 + Za zmarłego Jana 
Donocha w 4. rocznicę śmierci, 
za Janinę i Czesława Donoch 
oraz Józefa Gurzyńskiego.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Monikę i Jana Serożyńskich oraz 
za rodziców Serożyńskich 
i Dziomba.

10 marca  piątek
7:00 + Za zmarłego Jana 
Olszewskiego.
7:00 + Za zmarłego Romana 
Napiórkowskiego w 30. dzień po 
pogrzebie.
7:00 + Za zmarłą Ludwikę 
Zakrzewską w 30. dzień po 
pogrzebie.
18:00 + Za zmarłą siostrę Janinę 
Granoszewską, za rodziców: 
Stanisławę i Jana 
Granoszewskich oraz za teściów 
Karczewskich.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Stefanię i Tadeusza 
Lewandowskich, za Janinę 



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

1. Łucja Borkowska
zmarła 7 XI 2000 r.

2. Monika Osmańska
zmarła 13 XI 2000 r.
3. Wiesław Stasiński
zmarł 20 XI 2000 r.

4. Lucjan Kasza
zmarł 6 X 2001 r.

5. Walter Dembiński
zmarł 13 X 2001 r
6. Wanda Bulińska
zmarła 24 X 2001 r.

7. Stanisława Malinowska
zmarła 6 IX 2002 r.

8. Antoni Modrzewski
zmarł 13 IX 2002 r.
9. Stefan Mychałyk
zmarł 16 IX 2002 r.

10. Stanisława Hajduk
zmarła 22 IX 2002 r.
11. Helena Olszta

zmarła 20 IX 2003 r.
12. Józef Maliszewski

zmarł 21 IX 2003 r.
13. Tadeusz Kochański

zmarł 20 IX 2003 r.
14. Pelagia Orłowska
zmarła 23 IX 2003 r.
15. Lech Matysiak
zmarł 29 III 2004 r.
16. Józef Ruciński
zmarł 15 IV 2004 r.

17. Jadwiga Chmielewska
zmarła 15 IV 2004 r.
18. Józef Giżyński
zmarł 19 IV 2004 r.

19. Kazimierz Licznerski
zmarł 10 IV 2005 r.

20. Henryk Seroczyński
zmarł 17 IV 2005 r.
21. Michał Bogacz
zmarł 19 IV 2005 r.

22. Roman Stuhldreer
zmarł 20 IV 2005 r.
23. Stefan Grzyb
zmarł 2 II 2006 r.

24. Teresa Jankowska
zmarła 8 II 2006 r.

25. Zdzisław Delegacz
zmarł 6 II 2006 r.

26. Henryka Szczepańska
zmarła 26 X 2020 r.

27. Urszula Kochalska
zmarła 28 X 2020 r.
28. Barbara Babska
zmarła 26 X 2020 r.

29. Roman Gonsiorowski
zmarł 29 X 2020 r.
30. Jadwiga Thom
zmarła 31 X 2020 r.
31. Helena Misztal
zmarła 20 I 2023 r.

32. Jan Wiatr
zmarł 26 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 12. 03.  2023 r. o godzinie 07:30II niedziela Wielkiego Postu

NIEDZIELA AD GENTES

1.Troska o dzieło misyjne 
Kościoła  sprawiła, że od 2006 
roku druga niedziela Wielkiego 
Postu w Polsce jest Dniem 
Modlitwy, Postu 
i Solidarności z Misjonarzami. 
Dzień ten jest sposobnością, 
by wesprzeć modlitewnie 
i finansowo 1 743 polskich 
misjonarzy posługujących w 99 
krajach świata. Ich codzienne 
dzieła ewangelizacyjne, 
charytatywne, edukacyjne 
i medyczne mogą rozwijać się 
dzięki naszej modlitwie 
i jałmużnie.
W tym roku Niedzielę „Ad 
Gentes” obchodzimy pod 
hasłem „Z misjonarzami 
budujemy Kościół”. Miejmy 
świadomość, że misjonarze 
są posłani przez Kościół i jako 
świadkowie wiary głoszą 
Ewangelię, tworząc wspólnoty 
nowych uczniów Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana 
i Odkupiciela. Dzięki ich ofiarnej 
służbie, modlitwie, cierpieniu 
i wytrwałej pracy wzrastają 
i umacniają się młode wspólnoty 
misyjne.

2.Włączmy się wa głębokie 
przeżywanie czasu Wielkiego 
Postu przez 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: 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE dzieci, młodzież i dorosłych. 
Pamiętajmy o osobistych 
umartwieniach, a także 
o specjalnych postanowieniach na 
Wielki Post.

3.Przypominamy, że w każdy 
piątek Wielkiego Postu za 
odmówienie modlitwy do 
Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, 
dobry i najsłodszy Jezu oraz za 
udział w drodze krzyżowej, a także 
w każdą niedzielę za udział 
w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz 
za odprawienie przynajmniej 
trzydniowych rekolekcji można 
uzyskać odpust zupełny.

4.Dziś, zgodnie z apelem Biskupa 
Elbląskiego Jacka Jezierskiego są 
zbierane przed naszą świątynią 
ofiary, które za pośrednictwem 
Caritas Polska zostaną 
przeznaczone na pomoc ofiarom 
wojny na Ukrainie. Wojna ta 
pochłonęła już setki tysięcy ofiar: 
żołnierzy i cywilów, w tym dzieci, 
kobiet oraz osób starszych.
 
5.W środę, 8 marca, obchodzimy 
Dzień Kobiet. Choć to świecka 
uroczystość, pamiętajmy 
w modlitwach o wszystkich 
kobietach, zwłaszcza o najbardziej 
utrudzonych matkach rodzin 
wielodzietnych, o samotnych 
pannach i wdowach, o kobietach 
poniżanych i prześladowanych 
w wielu częściach świata. Wszak 
kobiety odgrywają szczególną rolę 
w świecie, w Kościele i w rodzinie. 
Polecajmy ich trud i życie Panu 
Bogu i Maryi, która jest 
najpiękniejszym wzorem żony 
i matki.

6.W Wielkim Tygodniu do Grobu 
Bożego kupujemy kwiaty, które są 
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”.


