
19.03.23 NIEDZIELA
1Sm 16,1b.67.1013b; Ps 23; 

Et 5,814; J 9,141
„ZBUDŹ SIĘ, O ŚPIĄCY, 

I POWSTAŃ Z MARTWYCH, 
A ZAJAŚNIEJE CI 

CHRYSTUS”

20.03.23 PONIEDZIAŁEK
2Sm 7,45a.1214a.16; Ps 89; 
Rz 4,13.1618.22; Łk 2,4151a

„ON BĘDZE WOŁAĆ DO 
MNIE, TYŚ JEST OJCEM 
MOIM, MOIM BOGIEM…”

21.03.23 WTOREK
Ez 47,19.12; Ps 46; J 5,116

„TEN, KTO CHCE BYĆ 
LEPSZYM, MUSI MIEĆ 

DUCHOWĄ WOLNOŚĆ”

22.03.23 ŚRODA
Iz 49,815; Ps 145; J 5,1730

„ŻYCIE POLEGA NA 
ZAMIESZKANIU Z JEZUSEM”

23.03.23 CZWARTEK
Wj 32,714; Ps 106; J 5,3147

„DZIĘKUJMY ZAWSZE 
BOGU, PRZEDE WSZYSTKIM 

ZA JEGO CIERPLIWOŚĆ 
I MIŁOSIERDZIE”

24.03.23 PIĄTEK
Mdr 2,1a.1222; Ps 34; 

J 7,12.10.2530
„PAN ZAWSZE BLISKI DLA 
SKRUSZONYCH W SERCU”

25.03.23 SOBOTA
Iz 7,1014; Ps 40; Hbr 10,410; 

Łk 1,2638
„OTO JA SŁUŻEBNICA 
PAŃSKA, NIECH MI SIĘ 

STANIE WEDŁUG SŁOWA 
TWEGO”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

W tym tygodniu przypadają 
dwie ważne uroczystości. Są to 
Uroczystość św. Józefa, 
Oblubieńca NMP oraz 
Zwiastowanie NMP i Dzień 
Świętości Życia. Św. Józef jest 
wspaniałym wzorem męża 
i ojca. Skąd czerpał mądrość 
i siły, potrzebne do tego, by być 
głową Świętej Rodziny? To 
bezwarunkowa ufność Józefa 
w miłość Boga. Bóg, który jest 
Ojcem nas wszystkich, troszczy 
się o każdego z nas 
z niesłabnącą miłością. Św. 
Józef z wiarą przyjął to, do 
czego go powołano. Jego 
postawa jest dla nas wzorem 
zaufania Bogu nawet 
w najcięższych i najbardziej 
niespodziewanych 
okolicznościach. Zwiastowanie 
NMP uczy nas, że Bóg sam 
przychodzi do tych, którzy są 
na Niego otwarci. Nie trzeba 
wyruszać w daleką podróż. On 
sam przychodzi w zacisze 
naszego domu. Zwiastowanie 
Maryi zajmuje bardzo 
szczególne miejsce w historii 
zbawienia. W naszym życiu nie 
brakuje zbawczych interwencji 
Boga, ale czy je dostrzegamy? 
Nie zawsze dostrzegamy, bo do 
tego potrzeba oczu wiary. Czy 
takie mam? Bóg posługuje się 
tym, co powszednie i naturalne. 
Posłuszeństwo Maryi wobec 
Boga wypływa z Jej otwartości 
na łaskę. Z otwartym serce 
słuchała słów Bożych 
przekazanych przez proroków. 
Najgłębszym pragnieniem Maryi 
było pełnienie woli Bożej. 
W chwili zwiastowania potrafiła 
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Bogu powiedzieć „tak”, bez 
względu na konsekwencje. 
Maryja z pokorą poddała się 
Bożym planom. Odpowiadajmy 
„tak” na plan, jaki Bóg ma 
względem nas. Aby zawsze 
rozbrzmiewały słowa Psalmu: 
„Jest moją radością, mój Boże, 
czynić Twoją wolę, a Prawo 
Twoje mieszka w moim 
wnętrzu” (40,9). Dzień 25 marca 
związany jest z obroną życia. 
Tego dnia w parafiach odbywa się 
Duchowa Adopcja Dziecka 
Poczętego. Wielkim 
orędownikiem ochrony życia był 
św. Jan Paweł II. Nie zagłuszajmy 
naszych sumień w tych trudnych, 
zwariowanych czasach. 
Zgłębiajmy nauczanie św. Jana 
Pawła II. Św. Jan Paweł II był 
czcicielem św. Józefa. Nosił, jako 
drugie jego imię: Karol Józef 
Wojtyła. Podczas pielgrzymki do 
Ojczyzny w 1997 roku 
w Sanktuarium św. Józefa 
w Kaliszu, zawierzył Mu rodziny 
i obronę poczętego życia. 
Powiedział wówczas między 
innymi: „Okiem wiary w sposób 
szczególnie wyraźny możemy 
dostrzec nieskończoną wartość 
każdej ludzkiej istoty. Ewangelia 
głosząc dobrą nowinę o Jezusie 
jest również dobrą nowiną 
o człowieku  o jego wielkiej 
godności. Uczy wrażliwości na 
człowieka. Na każdego 
człowieka. "Zostaliśmy nazwani 
dziećmi Bożymi". Kościół broniąc 
prawa do życia odwołuje się do 
szerszej, uniwersalnej 
płaszczyzny obowiązującej 
wszystkich ludzi. Prawo do życia 
nie jest tylko kwestią 
światopoglądu, nie jest tylko 
prawem religijnym, ale jest 
prawem człowieka. Najbardziej 
podstawowym prawem 
człowieka! Bóg mówi: "Nie 
będziesz zabijał!" (Wj 20, 13). 
Przykazanie to jest zarazem 
fundamentalną zasadą i normą 
kodeksu moralności, wpisanego 
w sumienie każdego człowieka. 
Miarą cywilizacji  miarą 
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uniwersalną, ponadczasową, 
obejmującą wszystkie kultury  jest 
jej stosunek do życia. Cywilizacja, 
która odrzuca bezbronnych, 
zasługuje na miano barbarzyńskiej. 
Choćby nawet miała wielkie 
osiągnięcia gospodarcze, 
techniczne, artystyczne oraz 
naukowe. Kościół, wierny misji 
otrzymanej od Chrystusa, mimo 
słabości i niewierności wielu swych 
synów i córek, konsekwentnie wnosił 
w dzieje ludzkości wielką prawdę 
o miłości bliźniego, łagodził podziały 
społeczne, przekraczał różnice 
etniczne oraz rasowe, pochylał się 
nad chorymi i nad sierotami, nad 
ludźmi starszymi, 
niepełnosprawnymi i bezdomnymi. 
Uczył słowem i przykładem, że 
nikogo nie można wykluczyć 
z wielkiej rodziny ludzkiej, że nikogo 
nie wolno wyrzucać na margines 
społeczeństwa. Obrona życia 
nienarodzonych jest konsekwencją 
tej wielkiej misji Kościoła. [Jeżeli 
Kościół broni prawa do życia nie 
narodzonych, to dlatego że pochyla 
się ze szczególną miłością i troską 
nad każdą kobietą, która ma rodzić.] 
(…) Wiem, że wiele czyni się 
w Polsce w sprawie obrony życia. 
Bardzo jestem wdzięczny 
wszystkim, którzy w to dzieło 
budowania "kultury życia" 
w różnoraki sposób się 
zaangażowali. W szczególny sposób 
wyrażam moją wdzięczność 
i uznanie tym wszystkim w naszej 
Ojczyźnie, którzy w poczuciu wielkiej 
odpowiedzialności przed Bogiem, 
swoim sumieniem i narodem bronią 
ludzkiego życia, godności 
małżeństwa i rodziny. Dziękuję 
z całego serca Federacji Ruchów 
Obrony Życia, Stowarzyszeniom 
Rodzin Katolickich i wszystkim 
innym organizacjom i instytucjom, 
których powstało bardzo dużo 
w ostatnich latach w naszym kraju. 
Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom 
i osobom prywatnym. Brońcie dalej 
życia! Jest to wasz wielki wkład 
w budowanie cywilizacji miłości. 
Niech szeregi obrońców życia wciąż 
rosną. Nie traćcie otuchy. To jest 
wielkie posłannictwo i misja, jakie 
Opatrzność wam powierzyła. Niech 
Bóg, od którego pochodzi wszelkie 
życie, błogosławi wam! [Z czasów, 
kiedy byłem jeszcze w Polsce 
duszpasterzem, biskupem, 
kardynałem mam wielkie długi 
wobec osób, które ze mną 
współpracowały w obronie życia. 
Pragnę im dzisiaj za to wszystko 
z serca podziękować.]”

Piotr Kamiński

Czas Wielkiego Postu, to okres 
różnego rodzaju ćwiczeń 
duchowych, rekolekcji, konferencji, 
które mają na celu przygotować nas 
do głębszego przeżywania Triduum 
Paschalnego. Najbardziej objawia 
się to w rozważaniu naszych 
trudności w jedności z męką 
i śmiercią naszego Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa. Takimi 
nabożeństwami, które pozwalają 
nam poznać głębię męki Pana 
Jezusa, są Gorzkie Żale oraz Droga 
Krzyżowa. W tym artykule 
przedstawię nieco ideę Drogi 
Krzyżowej, ale tej Ekstremalnej, 
która od paru lat cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Ja 
sam uczestniczyłem w tej inicjatywie 
dwukrotnie dlatego przedstawię też 
swoje odczucia związane z tym 
wydarzeniem. Gorąco zapraszam do 
lektury.
Idea Ekstremalnej Krzyżowej została 
zainicjowana przez ks. Jacka 
Stryczka, (tego samego, który był 
pomysłodawcą szlachetnej paczki) 
we współpracy ze wspólnotą „Męska 
Strona Rzeczywistości”. Była to 
forma wyjścia naprzeciw trudności 
związanych ze współczesnymi 
problemami jakimi były i są kryzysy 
męskości, czy wszechobecny 
konsumpcjonizm. Jak można 
wyczytać na stronie „EDK nie 
dogadza,ale wymaga”. Jest oferta na 
pokonywanie własnych trudności 
i mierzenie się ze swoimi 
słabościami. Jest to forma 
wyprowadzenia Drogi Krzyżowej 
poza mury kościelne, w tereny 
podmiejskie, leśne, które sprzyjają 
kontemplacji i  zmierzenia się ze 
zmęczeniem, czy brakiem snu. 
Trasa takiej EDK liczy około 40 km, 
mogą być krótsze, ale organizatorzy 
zalecają wtedy, by trasa była 
bardziej wymagająca. Według strony 
EDK w 2019 r. wzięło udział około 
100 tys. Osób. Można śmiało 
stwierdzić oraz zgodzić się z 
organizatorami, że jest to ruch, który 
bardzo prężnie  się rozwija. 
Oczywiście trzeba pamiętać, że 
takie wydarzenie nie jest dla 
każdego Powinno się iść przede 
wszystkim gdy ma się w miarę 
ustabilizowane zdrowie. Ważną 
rzeczą, o którą powinniśmy zadbać 
podczas EDK są odpowiednie buty. 
Odradzałbym zwykłe adidasy, gdyż 
trasa w jej drugim etapie jest mocno 
liściasta, dodatkowo nie brakuje 
miejsc, gdzie może występować 
błoto. Dlatego polecam buty 
trekingowe, takie, które sprawdzają 
się w górach lub takie buty, które są 
chociaż nie przemakalne. Z 
własnego doświadczenia wiem, że 
nie ma nic gorszego jak 
przemoczone obuwie. Tym bardziej, 
gdy to się stanie gdzieś na początku 

naszej drogi. Na EDK często 
idziemy samemu, lub w małych 
grupkach oraz w milczeniu. Musimy 
mieć ze naładowany telefon, 
czołówkę, gdyż idziemy po zmroku. 
Ważne jest o tym, by mieć ze sobą 
coś do jedzenia i przede wszystkim 
wodę i regularnie co 15 minut 
nawadniać się, by przejść 
bezpiecznie tą trasą. Możemy 
skorzystać z aplikacji EDK, w której 
oprócz profilu trasy, po której 
będziemy się poruszać, 
otrzymujemy rozbudowane 
rozważania, każdej ze stacji drogi 
krzyżowej. Możemy tez oczywiście 
je nabyć w pakiecie, przed samą 
wyprawą, od organizatorów. W 
pakiecie są też opaski, breloki, 
które pomogą nam być widoczne 
dla innych osób, gdy sami się np. 
Zgubimy, lub nie będziemy pewni, 
czy poszliśmy dobrą drogą. Brzmi 
to mało zachęcająco jednak, ja sam 
każdemu, kto jest w stanie przejść 
kilkadziesiąt kilometrów w 
spokojnym tempie, chcę spróbować 
czegoś nowego, lub po prostu 
przeżyć i pokonywać swoje 
słabości wraz ze Chrystusem 
Ukrzyżowanym. Tak jak 
wspomniałem we wstępie, 
dwukrotnie brałem udział w EDK, w 
2021 i 2022 roku. W Iławie EDK 
wyrusza 24 marca o godzinie 
20:00, wcześniej o 19 jest Msza 
święta Nasza trasa nazwana żółtą 
liczy około 40 km i rozpoczyna się 
od Kościoła p.w. Niepokalanego 
Poczęcia NMP (tzw. Białego) 
biegnie ulicą Wyszyńskiego, 
Lubawską, następnie zahaczamy o 
kawałek osiedla Lubawskiego, 
później idziemy drogą DziarnyDół
Ławice, przecinamy drogę 536 w 
Małym Borze. Następnie idziemy 
do Radomna, Katarzynki i koło 
lokomotywowni wchodzimy do 
Iławy i ul. Wojska Polskiego i 
Wyszyńskiego wracamy pod Biały 
Kościół. Temat tegorocznej EDK 
brzmi” Idę, bo szukam nadziei”. 
Piękne mam wspomnienia 
związane z EDK, to niesamowite 
wydarzenie. Wrażeniami z każdej 
EDK,  z chęcią chciałbym się 
podzielić, ale nie jestem w stanie. 
Po prostu, trzeba tam być, w tym 
uczestniczyć, paleta emocji uczuć 
na tej trasie, może być dla każdego 
inna i to jest piękne. Pamiętajmy, że 
po mroku śmierci Chrystusa jest ta 
nadzieja w postaci pustego grobu. 
Chciejmy, żyć tą nadzieją, że nie 
ma takiego tunelu(trudności, 
cierpienia), na końcu którego nie 
widać światła (rozwiązania, 
nadziei). Chwała Panu!  

IDĘ, BO SZUKAM NADZIEI

DMG



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.

Tygodnik  ALBERTÓWKA

  Str. 3

   INTENCJA  PARAFIALNA 
NA MIESIĄC

MARZEC

18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Henryka i Łucję Bilickich, za 
Andrzeja, Jana i Barbarę, za 
zmarłych z rodziny Bilickich 
i Kowalczyków oraz Hannę 
Kowalczyk.

25 marca  sobota  
Zwiastowanie NMP

7:00  Podziękowanie Matce 
Bożej Niepokalanie Poczętej za 
otrzymane łaski z prośbą o dalszą 
opiekę.
7:00 + Za zmarłą Halinę 
Kopyczeńską w 30. dzień po 
pogrzebie.
18:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Metkowskiego w 2. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego Zdzisława 
Marca (Mszę św. zamówili 
sąsiedzi z bloku przy 
ul. Okulickiego 7).

26 marca  V niedziela 
Wielkiego Postu

6:30 + Za zmarłych rodziców: 
Józefę i Józefa Sowów w 24. 
rocznicę śmierci Józefy oraz za 
zmarłych braci: Stefana, Henryka 
i Ryszarda.
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30  O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla Nikodema 
w 9. rocznicę urodzin.
12:00 + Za zmarłą Janinę 
Rapczyńską w 9. rocznicę śmierci 
i za zmarłych dziadków z obu 
stron.
13:15 + Za dziadków z rodziny 
Czarneckich i Czerskich.
15:00 + Za zmarłego Tadeusza, 
Cecylię i Modesta 
Grzywaczewskich w 26. rocznicę 
śmierci Tadeusza, za Narcyza 
w 39. rocznicę śmierci oraz za 
Mariannę, Tadeusza i Andrzeja 
Koziorzemskich.
18:00 + Za zmarłego Marka 
Roberta Eremusa.

INTENCJE MSZALNE
20 marca  poniedziałek  
Uroczystość św. Józefa, 

Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny

7:00  O opiekę św. Józefa i łaskę 
zdrowia.
7:00 + Za zmarłego Romana 
Napiórkowskiego.
18:00 + Za zmarłą Helenę 
Wierzchowską w 19. rocznicę 
śmierci, za Wacława 
Wierzchowskiego, za Franciszka, 
Kazimierza i Helenę Kowalewskich 
oraz za zmarłych z obu rodzin.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Henrykę i Mieczysława Fas oraz za 
brata Wiesława.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Stanisławę i Adama Zamrochów, za 
brata Jana, szwagra Romana oraz 
dziadków i babcie z obu stron.

21 marca  wtorek
7:00 + Za zmarłego Romana 
Napiórkowskiego.
18:00  O Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia 
dla siostry Elżbiety w dniu urodzin.
18:00 + Za zmarłą mamę 
Bogusławę Antkiewicz w 1. 
rocznicę śmierci i za tatę 
Stanisława Antkiewicza w 22. 
rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłych rodziców: 
mamę Bronisławę Błażejczyk w 10. 
rocznicę śmierci, za Jana 
Błażejczyka oraz brata Jerzego 
Błażejczyka.

22 marca  środa
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Genowefę i Piotra Miłoszów, za 
Gertrudę i Tadeusza Piękosów oraz 
za brata Marka.
18:00 + Za zmarłego Marka 
Roberta Eremusa.
18:00 + Za zmarłego męża Jakuba 
Bartnickiego.
18:00 + Za zmarłego Aleksandra 
Wilgę w 21. rocznicę śmierci, za 
Teresę Wilgę, za Agnieszkę 
i Alojzego Lewandowskich, za 
Krystynę Dreszler oraz Henryka 
Zimickiego.

23 marca  czwartek
7:00 + Za zmarłą Urszulę Świąder 
w 30. dzień po pogrzebie.
7:00 + Za zmarłą Teresę Renatę 
Wyszyńską w 30. dzień po śmierci.
18:00 + O łaskę życia wiecznego 
dla zmarłego syna Artura 
Kaczyńskiego w 50. rocznicę 
urodzin oraz za dziadków z obu 
stron i za rodzeństwo.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Gertrudę i Wojciecha Gołkowskich 
i z rodziny Pokojskich, za siostrę 
Tereskę, brata Józwa oraz za 
Janinę, Jana i Jadwigę 
Falkowskich.
18:00 + Za zmarłego Franciszka 
Margalskiego w rocznicę śmierci, 
za Kolettę i Alojzego Duchna, za 
rodziców z obu stron oraz za 
wujków Galińskich.

24 marca  piątek
7:00 + Za zmarłego Jana 
Olszewskiego.
18:00 + Za zmarłego Zbigniewa 
Włodarczyka oraz za zmarłych 
rodziców i teścia.
18:00 _ Za zmarłą mamę 
Agnieszkę Rohde w 2. rocznicę 
śmierci i za brata Zbigniewa 
Zielińskiego.



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

1. Helena Mech
zmarła 8 XII 2000 r.
2. Zofia Przybysz

zmarła 17 XII 2000 r.
3. Stanisław Antkiewicz

zmarł 18 XII 2000 r.
4. Cecylia Górska

zmarła 2 XII 2001 r.
5. Stanisława Krawaczyńska

zmarła 10 XII 2001 r.
6. Henryka Głód

zmarła 12 XII 2001 r.
7. Józefa Robaczewska

zmarła 13 X 2002 r.
8. Jadwiga Tomczak
zmarła 16 X 2002 r.

9. Stanisława Łakomiec
zmarła 2 XI 2002 r.

10. Janina Klimowska
zmarła 11 XI 2002 r.
11. Ernest Kandziora

zmarł 23 X 2003 r.
12. Stefan Żuchowski

zmarł 29 X 2003 r.
13. Stanisław Szot
zmarł 1 XI 2003 r.
14. Jan Detyna

zmarł 1 XI 2003 r.
15. Jan Kaślewicz
zmarł 29 IV 2004 r.

16. Marian Nowakowski
zmarł 8 V 2004 r.

17. Kazimierz Szczepański
zmarł 15 V 2004 r.

18. Ryszard Wrocławski
zmarł 26 V 2004 r.

19. Zygmunt Zalewski
zmarł 3 VI 2005 r.
20. Jerzy Galiński
zmarł 17 VI 2005 r.

21. Czesław Lenikowski
zmarł 21 VII 2005 r.

22. Bolesław Śmigielski
zmarł 22 VII 2005 r.

23. Maria Szulc
zmarła 25 II 2006 r.

24. Henryk Jankowski
zmarł 7 III 2006 r.
25. Michał Sum

zmarł 8 III 2006 r.
26. Jakub Bartnicki
zmarł 12 XI 2020 r.

27. Franciszka Siemińska
zmarła 12 XI 2020 r.

28. Ryszard Fijałkowski
zmarł 06 XI 2020 r.

29. Helena Jabłońska
zmarła 16 XI 2020 r.
30. Mikołaj Herman
zmarł 14 XI 2020 r.

31. Roman Napiórkowski
zmarł  4 II 2023 r.

32. Teresa Michalska
zmarła 11 II 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 26. 03.  2023 r. o godzinie 07:3019 marca 2023 r.

IV niedziela Wielkiego Postu

1.Dzisiejsza, już czwarta 
niedziela Wielkiego Postu, różni 
się nieco od pozostałych. 
W tradycji Kościoła nazywamy 
ją niedzielą Laetare, czyli 
niedzielą radości. Widzimy to 
nawet w zmianie postnego 
fioletu na różowy kolor szat 
liturgicznych. W połowie 
Wielkiego Postu Kościół wzywa 
wiernych do radości, aby 
wszyscy podejmujący trud 
przemiany serca wytrwali w tym 
niełatwym codziennym wysiłku.

2.Pamiętajmy, że 
najważniejszym zadaniem 
w czasie Wielkiego Postu jest 
nasze nawrócenie. Chodzi 
o nawrócenie we wszystkich 
wymiarach naszego życia 
osobistego i społecznego, 
rodzinnego. Potrzeba wiele 
pokory i silnej wiary w Boże 
miłosierdzie. Nawrócenie ma się 
bowiem dokonać przede 
wszystkim w naszym sercu. 
Pomaga nam w tym spowiedź 
św., zewnętrzne praktyki 
pokutne oraz udział 
w wielkopostnych 
nabożeństwach.

3.W najbliższy piątek 
zapraszamy ponownie na dwie 
drogi krzyżowe: o 16:30 dla 
dzieci, o 17:30 dla dorosłych. 
W niedzielę zapraszamy na 
Gorzkie Żale o godz. 17:20.

4.Wielki Post jest czasem 
dobrych postanowień, 
odwrócenia się od zła 
i czynienia dobra. Warto, żeby 
te postanowienia miały bardzo 
konkretny wymiar. Niech to 
będą konkretne wyrzeczenia, 
niech to będzie codzienna 
dodatkowa chwila 
przeznaczona na lekturę Pisma 
Świętego, na rozmyślanie męki 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę 
i zastanowienie się nad własnym 
życiem, postępowaniem. 
Pamiętajmy o dobrym przeżyciu 
sakramentu pokuty i pojednania. 
Przystąpienie do niego w tym 
czasie jest przecież naszym 
obowiązkiem.

5.Rekolekcje wielkopostne 
w naszej parafii odbędą się 
w dniach 29 marca  1 kwietnia. 
Będzie je głosił o. redemptorysta.

6.W kalendarzu liturgicznym 
rozpoczynającego się tygodnia 
przypadną dwie ważne 
uroczystości. Ponieważ w tym roku 
19 marca przypadł w niedzielę, 
dlatego w poniedziałek, 20 marca, 
Kościół będzie obchodził 
uroczystość św. Józefa, 
Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny i opiekuna Pana Jezusa.  
Papież bł. Pius IX w 1870 roku 
ogłosił św. Józefa patronem 
Kościoła powszechnego i rodzin 
chrześcijańskich. Podczas Mszy  
św. tego dnia przez 
wstawiennictwo opiekuna 
Najświętszej Rodziny będziemy 
modlić się za mężów i ojców 
z naszej wspólnoty parafialnej 
i o godne wypełnianie przez nich 
swojego powołania. Kiedy wokół 
tyle trudności, codziennych 
kłopotów, niepewności z powodu 
braku pracy i środków do godnego 
życia, warto zwracać się o pomoc 
do św. Józefa nie tylko w dniu jego 
święta, ale także w każdy wtorek 
szczególnie jemu poświęcony. 
Święty Józef jest też patronem 
dobrej śmierci. Według tradycji 
odszedł z tego świata w ramionach 
samego Pana Jezusa. Jego 
wstawiennictwu będziemy zatem 
polecać wszystkich konających.
 
7.W sobotę, 25 marca, przypada 
uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego.  W związku z tym  
Msza św. wieczorna będzie 
odprawiana z tej uroczystości, 
a nie z niedzieli. Jest to także 
Dzień Świętości Życia i Dzień 
Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego.  Podczas wieczornej 
Eucharystii będzie można podjąć 
dzieło duchowej adopcji, składając 
zobowiązanie codziennej modlitwy 
w intencji nienarodzonego dziecka 
i jego rodziców. Do dzisiejszego 
numeru „Albertówki” dołączona jest 
specjalna deklaracja podjęcia się 
tejże formy adopcji.
 
8.Dziękujemy za ofiary składane 
na kwiaty do Grobu Bożego. 


