
12.03.23 NIEDZIELA
Wj 17,37; Ps 95; Rz 5,12.58; 

J 4,542
„NIECH MYŚL O RAJU 

BĘDZIE GWIAZDĄ TWOJEGO 
ŻYCIA”

13.03.23 PONIEDZIAŁEK
2Kr 5,115a; Ps 42; Łk 4,2430

BOŻE MÓJ, PRAGNĘ 
UJRZEC TWE OBLICZE”

14.03.23 WTOREK
Dn 3,25.3443; Ps 25; 

Mt 18,2135
„PANIE, OKAŻ MI 
CIERPLIWOŚĆ, A 

WSZYSTKO CI ODDAM”

15.03.23 ŚRODA
Pwt 4,1.59; Ps 147B; 

Mt 5,1719
„A TERAZ, IZRAELU, 

SŁUCHAJ PRAW I 
NAKAZÓW, KTÓRE UCZĘ 

WAS WYPEŁNIAĆ”

16.03.23 CZWARTEK
Jr 7,2328; Ps 95; Łk 11,1423

„KTO NIE JEST ZE MNĄ, 
JEST PRZECIWKO MNIE”

17.03.23 PIĄTEK
Oz 14,210; Ps 81; 

Mk 12,28b34
„JA JESTEM BOGIEM, 

SŁUCHAJ MEGO GŁOSU”

18.03.23 SOBOTA
Oz 6,16; Ps 51; Łk 18,914
„BOŻE, MIEJ LITOŚĆ DLA 

MNIE, GRZESZNIKA”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Połowa Wielkiego Postu. Mija 
połowa czasu przygotowania 
się na przeżycie największych 
tajemnic naszej wiary: męki, 
śmierci i zmartwychwstania 
Pana Jezusa. Dziś Pan Jezus 
zaprasza nas na spotkanie przy 
studni Jakubowej. Studnie i 
źródła wody są niezwykle 
ważne dla ludów 
zamieszkujących suche regiony 
świata. Po długotrwałej suszy 
woda w cudowny sposób 
przywraca życie spieczonej 
ziemi. Woda ratuje życie ludzi. 
Jest symbolem życia. Chyba 
nie ma takiej osoby, która w 
swoim życiu, choć raz nie 
odczuwała pragnienia, 
szczególnie w upalne dni albo 
podczas długich wędrówek. 
Jaka była radość, gdy ktoś 
podarował coś do picia. 
Zmęczony i spragniony Pan 
Jezus zatrzymuje się i siada 
przy studni. Do studni 
przychodzi Samarytanka, aby 
naczerpać wody na 
nadchodzący dzień. Jest 
południe.    Jezus wypowiada 
swoje pragnienie. Mówi do 
kobiety: „Daj mi pić!”. W ten 
sposób uświadamia kobiecie jej 
pragnienia. Jakie są najgłębsze 
pragnienia naszego serca? 
Gdzie, w kim lub w czym 
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szukam ich zaspokojenia? 
Kobieta jest zaskoczona, że 
Jezus szuka z nią kontaktu. 
Zgodnie z panującymi zasadami 
nie powinno się z nią rozmawiać. 
Jezus pragnie spotykać się z 
każdym człowiekiem. 
Samarytanka staje w prawdzie 
wobec swojego własnego życia. 
Z początku Samarytanka wzięła 
Go za zwykłego Żyda. Potem 
zorientowała się, że ma do 
czynienia z kimś wykształconym i 
zaczęła Go nazywać Panem. 
Myślała też, że Jezus jest 
prorokiem. W końcu zdała sobie 
sprawę, że Jezus jest Tym, za 
kogo się podaje – Mesjaszem. 
Ileż było cierpliwości i miłości, 
jaką okazał Pan Jezus kobiecie. 
W ten sposób doprowadził ją do 
wiary w to, że On jest źródłem 
wody żywej. Kobieta po spotkaniu 
z Jezusem wróciła do miasta, aby 
rozgłaszać innym, że Jezus jest 
obiecanym Mesjaszem. Wielu 
mieszkańców spotkało się z 
Jezusem. Pan Jezus wspomniał 
Samarytance o wodzie żywej to 
jest o łasce Bożej.  Skąd wiemy, 
że Pan Jezus myślał o łasce 
Bożej? Tak nazwał łaskę Bożą w 
rozmowie z Nikodemem: „Jeśli, 
ktoś nie odrodzi się z wody i z 
Ducha Świętego nie może wejść 
do królestwa Bożego”. Chrystus 
jest skałą, z której na pustyni 
naszego życia wypłynęła woda 
żywa. Pan Jezus w rozmowie z 
Samarytanką naucza nas kilku 
prawd: jest Mesjaszem, Synem 
Bożym – dlatego Pana Boga 
nazywa swoim Ojcem; 
Pokarmem dla Pana Jezusa jest 
czynić wolę Ojca – a tą wolą jest 
zbawienie dusz. Dzieło to zostało 
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wykonane przez Jego mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie; Nie uznaje 
podziałów między ludźmi – wszyscy 
są dziećmi jednego Boga Ojca i 
wszyscy mają kochać się jak jedna 
wielka rodzina.  Jezus również 
pragnie spotkać się ze mną pośród 
zwyczajnych wydarzeń dnia. Jezus 
poprzez sakrament chrztu świętego 
staje się dla człowieka „wodą żywą”, 
a w Eucharystii pokarmem, w którym 
uobecnia wypełnianie przez Siebie 
woli Ojca i dzieło jednania ludzi. Jest 
pewna modlitwa, w której Pan Jezus 
polecił nam prosić Boga o to, byśmy 
na ziemi chętnie wypełniali wolę 
Ojca. Jest to jedna z próśb Modlitwy 
Pańskiej. Znamy tę prośbę: Bądź 
wola Twoja, jako w niebie, tak i na 
ziemi. 
Wielki Post jest okazją do tego, aby 
pogłębić naszą wiarę w Jezusa. Czy 
mogę powiedzieć, że zawsze, w 
każdej, nawet najbardziej 
beznadziejnej sytuacji szukam 
oparcia w Bogu?

Piotr Kamiński

Kontynuuję poprzedni temat, w 
którym przedstawiłem genezę 
powstania modlitwy tajemnicy 
szczęścia, życiorys św. Brygidy, oraz 
sam zarys tej modlitwy. W 
dzisiejszym artykule postaram się 
wyjaśnić skąd wzięła się nazwa 
tajemnica szczęścia i co dlaczego te 
dwa epitety tajemnica oraz 
szczęście są ważne dla nas, 
chrześcijan i jakie mają one 
odniesienie do samej modlitwy. 
Gorąco zapraszam do lektury. Czym 
jest tajemnica? Według ks. 
Waleriana Moroza, który redagował 
myśli wprowadzające do tej 
książeczki, tajemnica jest „rzeczą 
ukrytą, której człowiek nie potrafi 
poznać o własnych siłach. Język 
łaciński używa w takich przypadkach 
terminu „misterium”. Ujmuję w nim 
sprawy nadprzyrodzone. Tajemnica 
w sensie religijnym oznacza prawdę 
objawioną przez Boga, której ludzki 
rozum nie jest w stanie ogarnąć. 
Takie prawdy można poznać jedynie 
w świetle wiary świętej. Niektóre z 
nich pod wpływem Bożego światła 
można częściowo zgłębić. Jednak 
zgłębienie wielu z nich przekracza 
granice ludzkich kompetencji. Do 
niezgłębionych prawd religijnych 
należy między innymi tajemnica 
Trójcy Przenajświętszej”. W tym 
miejscu przychodzą mi na myśl, nie 
tyle prawdy wiary, co bardziej takie 
sytuacje w życiu, w których 
doświadczam swojej ludzkiej 
ograniczoności. Jeszcze jednym   
przykładem są choroby, trudne 
sytuacje życiowe, czy śmierci, 
których bym się nie spodziewał. 
Wtedy często są pytania dlaczego 
teraz, czemu on/ona? Pozostaje to 
bardzo często dla mnie tajemnicą. 
Drugi człon tytułu książeczki 
zawiera, podobnie jak pierwszy, 
określenie fascynujące, dotyczące 
sfery marzeń, pragnień dążeń, pod 
nazwą szczęścia. Według ks. 
Moroza „Każdy człowiek 
spontanicznie tęskni za szczęściem. 
Każdy człowiek spontanicznie tęskni 
za szczęściem. Szuka go na 
drogach swego powołania 
życiowego, posługuje się 
różnorodnymi środkami, aby je 
zdobyć, ale zawsze odczuwa 
niedosyt, często rozczarowane. 
Potwierdza to św. Augustyn, w 
znanym powiedzeniu: „Niespokojne 
jest serce człowieka, O Boże, dopóki 
nie spocznie w Tobie”. Przez 
prawdziwie szczęście należy 

rozumieć doskonałość istoty 
rozumnej, która osiągnęła w pełni 
swój cel. Dla człowieka, celem 
najwyższym jest pełnia dóbr, 
niezmącona radość, niezmącona 
radość i zaspokojenie 
najszlachetniejszych aspiracji. 
Pismo święte nazywa to szczęście 
widzeniem Boga „twarzą w 
twarz” (1 KOR 13,12)”. Jeśli zaś 
chodzi o tą książeczkę, to ks. 
Moroz zwraca uwagę na to, że 
„prawdziwe szczęście jest dla tych, 
którzy miłują Boga. Ta miłośc 
sprawdza się w naśladowaniu 
Chrystusa w jego cierpieniu na 
ziemi i owocuje w niezmąconej 
chwale nieba. Do tego najwyższego 
celu został powołany każdy 
człowiek. Musi tylko wiedzieć i 
nabrać przekonania, że szczęście 
mierzy się krzyżem, że przez 
cierpienie prowadzi niezawodna 
droga do wiecznego szczęścia".
Ten cytat ze św. Augustyna, jest 
bardzo obecny w moim życiu, 
usłyszałem go już drugi raz w ciągu 
relatywnie krótkiego okresu. To jest 
prawda, przekonałem się o tym na 
własnej skórze. Jednak ciekawą 
rzecz powiedział o tym zdaniu, ks. 
Kajetan, podczas ostatniego 
spotkania KSMu. To zdanie może 
powiedzieć tylko ktoś, kto 
rzeczywiście się nawrócił ku Bogu. 
Patrząc wstecz, to wiele innych 
rzeczy dawało mi spokój, ukojenie, 
czy ulgę, ale to było chwilowe. 
Tylko w Bogu można odnaleźć 
trwały pokój serca. Każdy z nas ma 
w swoim życiu jakieś krzyże, ale 
mogą być one przeżywane 
właściwie, jeśli idziemy i niesiemy 
je razem z Chrystusem. Na 
modlitwie tymi tajemnicami nie 
chodzi chyba o to, by odczuwać 
wzruszenia, emocje, fajnie jak one 
są, ale nie są one najważniejsze. 
Najważniejsze dla mnie w tych 
tajemnicach jest to, że poprzez 
rozważanie męki mogę choć 
minimalnie, na tyle ile potrafię ulżyć 
Chrystusowi. Choć mi się nie chcę i 
często jestem bardziej na tej 
modlitwie bardziej jak Szymon niż 
Weronika, to wierzę, że Pan 
zastosuje wobec mnie „recykling 
boży” i z nawet mojej najsłabszej 
chęci towarzyszenia mu odzyska to 
co jest dla niego piękne w jego 
trudach i oczach. Chwała Panu! 
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O dobrze przeżyty czas 
Wielkiego Postu

Módlmy się aby czas Wielkiego 
Postu był czasem nawracania dla 
całej Parafii. Aby głoszący 
rekolekcje, spowiednicy oraz 
uczestniczący w nich wierni 
wykorzystali ten okres, do 
pogłębienia swojej  bożej miłości.
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   INTENCJA  PARAFIALNA 
NA MIESIĄC

MARZEC

Bożej na dalsze lata życia dla 
Ireny Gałązkiewicz z okazji 
urodzin (Mszę św. zamówiły 
dzieci).
7:00 + Za zmarłą Barbarę i 
Stanisława Rynkowskich z okazji 
ich urodzin.
18:00  O uwolnienie z grzechów 
przodków ze strony ojca rodziny.
18:00 + Za zmarłą Annę 
Ewertowską w 3. rocznicę śmierci 
i za Eugeniusza Ewertowskiego.
18:00 + Za zmarłego męża Józefa 
Nowasielskiego z okazji imienin i 
za szwagrów z obu stron.
18:00 + Za zmarłego Józefa 
Dembińskiego w dniu imienin, za 
rodziców Dembińskich i 
Jaroszewskich oraz za 
rodzeństwo z obu stron.

19 marca  niedziela Wielkiego 
Postu

6:30 + Za zmarłych rodziców: 
Mariannę i Kazimierza 
Kowalskich.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
7:30  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Małgorzaty i 
Jacka w 60. rocznicę ślubu.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłego Józefa 
Mikuczyńskiego w dniu imienin i 
za Jadwigę Mikuczyńską oraz za 
rodziców i rodzeństwo z obu 
stron.
12:00 + Za zmarłego męża, ojca i 
dziadka Eugeniusza Wójcika w 
11. rocznicę śmierci, za rodziców 
z obu stron, za braci: Jana i Tolka 
Kurpiewskich, za brata Marka 
Wójcika oraz za siostrę Barbarę.
13:15 + Za zmarłych: Łucję i 
Józefa Mazurewiczów.
13:15 + Za zmarłą Martę i Józefa 
Rudzińskich w 10. rocznicę 
śmierci Marty, za rodziców: Irenę i 
Piotra Bukowskich oraz 
Stanisławę i Franciszka 
Tęgowskich.
13:15 + W intencji zmarłego ks. 
Piotra Pawlukiewicza w 3. 
rocznicę śmierci i za ks. Jana 
Kaczkowskiego w 7. rocznicę 
śmierci, aby weszli do domu 
miłosiernego Boga i mogli oglądać 
Jego oblicze.
15:00 + Za zmarłego Józefa 
Bytnera, za Stanisława 
Grzegorzewskiego oraz zmarłych 
z rodziny Bytnerów.
15:00 + Za zmarłego męża Józefa 
Giżyńskiego w dniu imienin, za 
siostrę Barbarę i brata Czesława.
18:00 + Za zmarłego Józefa 
Dembińskiego w dniu imienin, za 
rodziców Dembińskich i 
Jaroszewskich oraz rodzeństwo z 
obu stron.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Józefę i Józefa Sowów.

INTENCJE MSZALNE
13 marca  poniedziałek

7:00 + Za zmarłą Jadwigę 
Lewalską w 2. rocznicę śmierci i za 
Roberta Lewalskiego oraz z a 
rodziców z obu stron.
7:00 + Za zmarłą Annę Krystynę 
Calman w 30. dzień po pogrzebie.
7:00 + Za zmarłego Romana 
Napiórkowskiego.
18:00  O szczęśliwy przebieg 
operacji i powrót do zdrowia dla 
Wojciecha Ruckiego.
18:00  O zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla członkiń IV Róży Żywego 
Różańca i ich rodzin.
18:00 + Za zmarłego męża, tatę i 
dziadka Andrzeja Wrzoska w 7. 
rocznicę śmierci, za rodziców 
Wrzosków i Mówińskich oraz za 
brata Stanisława.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Zofię i Stanisława Stachelków.

14 marca  wtorek
7:00 + Za dusze w czyśćcu 
cierpiące.
18:00 + Za zmarłego męża, ojca i 
dziadka Zbigniewa Mecha w dniu 
imienin, za zmarłych teściów: za 
Helenę Mech w dniu imienin i za 
Bolesława Mecha w dniu urodzin i 
w 41. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą Katarzynę 
Szymczak w rocznicę śmierci i za 
siostrę Halinę Szymczak w rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego męża 
Zygmunta Kruszyńskiego w 10. 
rocznicę śmierci oraz za rodziców i 
rodzeństwo z rodziny Jaworskich i 
Kruszyńskich.
18:00 + Za zmarłego Bolesława 
Nawotkę, za Renatę Nawotkę 
(Mszę św. zamówili Przyjaciele 
Radia Maryja).

15 marca  środa
7:00 + Za zmarłego Jana 
Olszewskiego.
7:00 + Za zmarłą Renatę Nawotkę, 
Zdzisławę Marzec i Krystynę 
Krzyżniewską oraz Bolesława 
Nawotkę (Mszę św. zamówiła V 
Róża Różańcowa).
18:00 + O dar nieba dla Jadwigi 
Lempke (Mszę św. zamówiła 
Odnowa w Duchu Świętym 
„Getsemani”).
18:00 + Za zmarłą żonę Zofię 
Łukaszewską oraz za rodziców: 
Annę i Kazimierza Łukaszewskich.
18:00 + Za zmarłą Zdzisławę 
Marzec (Mszę św. zamówiła 
Odnowa w Duchu Świętym).
18:00 + Za zmarłego Józefa i 
Czesławę Herman, za Józefa i 
Rozalię Marcinkowskich oraz za 
zmarłych braci.
18:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Karczewskiego, za Janinę Sitko 
(Mszę św. zamówili pracownicy 
Centrum Usług Wspólnych w 
Morlinach).

16 marca  czwartek
7:00 + Za zmarłego Romana 
Napiórkowskiego.
7:00 + Za zmarłego Józefa 
Żurkowskiego w 10. rocznicę 
śmierci, za Bronisławę Żurkowską, 
za Stefanię i Władysława 
Aptowiczów oraz za zmarłych 
krewnych z obu stron.
18:00 + Za zmarłego Stanisława 
Bogdańskiego w 14. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego Marka 
Roberta Eremusa.
18:00 + Za zmarłą Teresę Szantyr 
(Mszę św. zamówili mieszkańcy 
bloku przy ul. Baczyńskiego 3).
18:00 + Za zmarłą Krystynę 
Krzyżniewską (Mszę św. zamówiła 
rodzina Jachowskich).

17 marca  piątek
7:00 + Za zmarłego Romana 
Napiórkowskiego.
7:00 + Za zmarłą Teresę Halinę 
Michalską w 30. dzień po 
pogrzebie.
18:00  O Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej, dary Ducha 
Świętego dla członkiń I Róży 
Żywego Różańca i ich rodzin oraz o 
życie wieczne dla zmarłych 
członkiń tej Róży.
18:00  O Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej w dalszej 
posłudze kapłańskiej dla ks. 
Zbigniewa Kazimierczaka z okazji 
imienin (Mszę św. zamówiła 
wspólnota „Margaretka”).
18:00 + Za zmarłego Zbigniewa 
Gawińskiego, za rodziców: 
Katarzynę i Leonida Martyniuków 
oraz za brata Romana Martyniuka.

18 marca  sobota
7:00  O zdrowie i opiekę Matki 



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

1. Krystyna Pawłowska
zmarła 26 XI 2000 r.

2. Franciszek Jesionek
zmarł 30 XI 2000 r.

3 .Stanisław Sulkowski
zmarł 3 XII 2000 r.
4. Stanisław Peljan
zmarł 30 X 2001 r

5. Jadwiga Jabłońska
zmarła 11 XI 2001 r.

6. Paraskiewia Lewczuk
zmarła 1 XII 2001 r.
7. Tadeusz Stawski
zmarł 27 IX 2002 r.

8. Barbara Szymaniak
zmarła 26 IX 2002 r.

9. Barbara Dembińska
zmarła 3 X 2002 r.

10. Janina Hermanowicz
zmarła 10 X 2002 r.
11. Kazimierz Łojek
zmarł 27 IX 2003 r.

12. Zdzisław Arciszewski
zmarł 4 IX 2003 r.

13. Czesław Otremba
zmarł 12 X 2003 r.
14. Jan Majerowski
zmarł 12 X 2003 r.

15. Jan Bała
zmarł 20 IV 2004 r.

16. Adelajda Krajewska
zmarła 24 IV 2004 r.

17. Kazimiera Bednarczyk
zmarła 25 IV 2004 r.

18. Marek Eska
zmarł 25 IV 2004 r.

19. Urszula Frankiewicz
zmarła 23 IV 2005 r.

20. Franciszek Chmielewski
zmarł 27 IV 2005 r.

21. Kazimierz Kulbacki
zmarł 20 V 2005 r.

22. Michał Kwiatkowski
zmarł 3 VI 2005 r.
23. Józef Matysiak
zmarł 10 II 2006 r.

24. Jadwiga Masztak
zmarła 22 II 2006 r.

25. Antoni Gryc
zmarł 23 II 2006 r.

26. Zdzisław Gocyk
zmarł 02 XI 2020 r.

27. Tadeusz Wroński
zmarł 03 XI 2020 r.

28. Julia Romanowska
zmarła 06 XI 2020 r.

29. Zbigniew Olszewski
zmarł 09 XI 2020 r.

30. Tadeusz Martyna
zmarł 09 XI 2020 r.

31. Andrzej Soboczyński
zmarł 6 I 2023 r.

32. Ludwika Zakrzewska
zmarła 5 II 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...
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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. 03.  2023 r. o godzinie 07:3012 marca 2023 r.

III niedziela Wielkiego Postu

1.Dziś jest trzecia niedziela 
Wielkiego Postu. Kościół na 
różne sposoby pragnie nam 
pomóc, abyśmy ten święty czas 
przeżyli z jak największym 
duchowym pożytkiem. Czyni to 
zwłaszcza przez głoszenie 
słowa Bożego i sprawowanie 
sakramentu pokuty i pojednania. 
Czyni to także przez 
organizowanie w tym czasie 
rekolekcji, dni skupienia czy 
specjalnych nabożeństw 
pokutnych.
 
2.W najbliższy piątek, 17 marca, 
wyjątkowo będzie tylko jedna 
droga krzyżowa o godz. 16:45, 
którą poprowadzi tradycyjnie, 
jak co roku, pan organista z 
grupami muzycznymi.

3.W niedzielę o godz. 17:20 
rozpamiętujemy mękę Pana 
Jezusa podczas Gorzkich Żali. 
Wszystkich wiernych 
zachęcamy do licznego udziału 
w tych nabożeństwach.
 
4. Jutro, 13 marca, zgodnie z 
tradycją, będziemy modlić się 
do Boga za pośrednictwem 
Matki Bożej Fatimskiej. 
Porządek nabożeństw 
wieczornych będzie 
następujący:
17:30 – Różaniec fatimski,
18:00 – Msza św. z kazaniem.
        
5.Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, 
który dla nas wyrzekł się 
wszystkiego i złożył w ofierze 
swoje życie, z ochoczym 
sercem podejmujmy trud 
dobrowolnego umartwienia, jako 
wynagrodzenie za grzechy 
nasze i naszych bliźnich. 
Zróbmy dobre postanowienia, 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE powstrzymujmy się od udziału 
w głośnych rozrywkach, od 
spożywania napojów 
alkoholowych, palenia, aby w ten 
sposób wynagrodzić Panu Bogu 
grzechy pijaństwa, rozwiązłości, 
nieuczciwości i wszelki brak 
pokory. Nie zapominajmy, że Wielki 
Post jest czasem powagi, pokuty i 
modlitwy. Niech go nie zakłócą 
huczne spotkania czy imprezy 
rozrywkowe. Kochani Rodzice i 
Wychowawcy, z większą troską 
spójrzcie w tym czasie na swoje 
dzieci. To na Was spoczywa 
obowiązek dobrego wychowania 
młodego pokolenia, także w duchu 
tradycji i naszej polskiej 
pobożności.

6.Przez cały Wielki Post trwa 
wielkopostna akcja trzeźwości. W 
tym roku trud związany 
z abstynencją ofiarujemy w intencji 
dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej oraz ich 
rodzin, aby Chrystus naprawdę i w 
pełni zamieszkał w ich sercach i 
aby ta przyjaźń przetrwała 
wszelkie życiowe próby. Niech 
nasze rodziny będą prawdziwymi 
Kościołami domowymi, które będą 
promieniowały wśród świata żywą 
wiarą.

7.13 marca przypada 10. rocznica 
wyboru papieża Franciszka na 
stolicę Piotrową. Powierzajmy go 
Bożej Opatrzności oraz opiece 
Matki Najświętszej w naszych 
osobistych modlitwach, aby 
bezpiecznie zdołał przeprowadzić 
Kościół przez burzliwe 
współczesne czasy.

8.W Wielkim Tygodniu do Grobu 
Bożego kupujemy 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”.

9.W następną niedzielę ofiary 
złożone na tacę będą 
przeznaczone na utrzymanie 
Wyższego Seminarium 
Duchownego, w którym kształcą 
się nasi alumni.


