
Iz 45, 1. 4-6; Ps 96 (95); 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21

„Fratelli Tutti” to tytuł, który Papież postanowił nadać swojej nowej encyklice 
poświęconej, jak czytamy w podtytule, „braterstwu” i „przyjaźni społecznej”. 
Oryginalny tytuł również w języku polskim pozostanie właśnie taki, a zatem 
nieprzetłumaczony – tak jak we wszystkich innych językach, w których dokument 
będzie rozpowszechniony. Jak wiadomo, pierwsze słowa nowej Encykliki czerpią 
inspirację od wielkiego Świętego z Asyżu, którego imię wybrał Papież Franciszek. 

Franciszek wybrał słowa świętego z Asyżu, 
aby zapoczątkować refleksję, na której mu 
bardzo zależy, dotyczącą braterstwa oraz 
przyjaźni społecznej i właśnie dlatego 
zamierza zwrócić się do wszystkich sióstr i 
braci, do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej 
woli, którzy zamieszkują ziemię. Do 
wszystkich, w sposób włączający, a nigdy nie 
wyłączający. Żyjemy w czasach naznaczonych wojną, ubóstwem, migracjami, 
zmianami klimatycznymi, kryzysem ekonomicznym i pandemią: uznanie siebie jako 
braci i siostry, rozpoznanie w tych, których spotykamy brata i siostrę; a dla chrześcijan 
ujrzenie w drugim, który cierpi, oblicza Jezusa. Jest to sposób na potwierdzenie 
niezbywalnej godności każdego istnienia ludzkiego stworzonego na obraz Boga. 
Pomaga nam to przypomnieć sobie, że z obecnych trudnościach nie możemy wyjść 
jeden przeciw drugiemu, Północ przeciw Południu świata, bogaci przeciw ubogim, albo 
oddzieleni przez jakąkolwiek inną różnicę wykluczającą. 

Braterstwo i przyjaźń społeczna, tematy uwypuklone w podtytule, wskazują na to, 
co łączy mężczyzn i kobiety, uczucie, które powstaje pomiędzy osobami 
niespokrewnionymi ze sobą, a wyrażające się poprzez akty dobroczynne, poprzez 
formy pomocy i hojne działania w momentach potrzeby. Bezinteresowne uczucie do 
innych istnień ludzkich, bez względu na różnice i przynależność. Z tego powodu 
wykluczone są wszelkie nieporozumienia oraz częściowe odczytania uniwersalnego i 
włączającego przesłania słów: „Fratelli tutti”. (źródło: https://wydawnictwom.pl/) 



 

1. Przeżywamy Niedzielę Misyjną. 
2. W tym tygodniu obchodzimy: 
   wtorek - Św. Jana Kantego,  kapłana, 
  czwartek - Św. Jana Pawła II, papieża. 
3. Różaniec codziennie o godz. 17.30. 
Różaniec dla dzieci we wtorki i w 
czwartki o godz. 16.30. 
4. Czytelnie napisane kartki na 
Zaduszki i Mszę św. Zbiorową za 
Zmarłych, można składać w zakrystii, 
Kancelarii Parafialnej lub na tacę. 
5. W minionym tygodniu na 
cmentarzu Dębica zostały postawione 
dwa pomniki dla śp. Ks. Infułata 
Mieczysława Józefczyka oraz dla jego 
 rodziców śp. Marty i Jana 
Józefczyków. W niedzielę 25 
października o godz. 15.00 przy ich 
grobie odmówimy nieszpory za 
zmarłych oraz dokonamy ich 
poświęcenia. W przyszłą niedzielę 
ofiary składane na tacę będą 
przeznaczone na uregulowanie 
należności za ich wykonanie. Ofiary 
można składać również w zakrystii, 
Kancelarii Parafialnej lub na tacę. W 
Biuletynie Parafialnym jest 
umieszczony numer konta 
parafialnego. 

6. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa 
Elbląskiego spotkania grup 
parafialnych (Chór, Odnowa w Duchu 
Świętym, Krąg Biblijny, Ruch Lednicki, 
Oaza, Schola Liturgiczna, LSO, Scholka 
Dziecięca) zostały zawieszone do 
odwołania. Niektóre z tych grup łączą 
się za pomocą platform 
internetowych – więcej informacji u 
księży opiekunów. 
7. Adoracja Najświętszego 
Sakramentu odbywa się tradycyjnie w 
czwartki od 20:00 do 21:00. 
8. Zachęcamy do nabycia Gościa 
Niedzielnego z dodatkiem Gość 
Elbląski. 
9. Bardzo proszę o zakładanie 
maseczek i gdzie to możliwe o 
zachowanie bezpiecznej odległości 
między osobami. Jest zagrożenie 
koronawirusem. 
10. Bóg zapłać za złożone ofiary na 
Katedrę. 
11. W minionym tygodniu odeszli do 
wieczności: 
   śp. Kazimiera Kasprzak – l. 84 
z ul. Giermków, 
   śp. Jan Kosecki – l. 86 
z ul. 1 – go Maja 
 

O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej za pośrednictwem 
św. Łukasza Ewangelisty dla Pani doktor Joanny Borowskiej w podziękowaniu za Jej 
oddanie i posługę pacjentom.  

Śp. Joanna Jackowska-Marszał 30 dzień po śmierci  

Śp. Tadeusz Korzeniowski – 21 rocz. śm. Oraz Renata Korzeniowska 



Józef Kudrycki – 30 rocz. śm. Maria, Tadeusz, Stefan, Józef, Edward, Jan, Maria, 
Stanisława(k), Krystyna, babcie i dziadkowie z obojga stron 

Śp. Kazimiera(k) Hartman – 19 gr 

Śp. Kazimierz Stempa – 19 gr 

Śp. Wacław Kamieńczuk – 19 gr 

Śp. Jadwiga Żebrowska – 11 miesięcy po śmierci  

Śp. Marian, Andrzej, Franciszka(k) Błaszkowscy i zmarli z rodziny Błaszkowskich  

Śp. Mary Manson 

Śp. Kazimiera(k) Hartman – 20 gr 

Dziękczynna za 10 lat życia z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
dla Weroniki 

Śp. Kazimierz Stempa – 20 gr 

Śp. Wacław Kamieńczuk – 20 gr 

Śp. Bronisława(k) i Bolesław Stoltman 

Śp. Marian, Jarosław, Kazimierz Gregorkiewicz, rodzice: Marianna i Feliks, zmarli z 
rodziny Tuzimek, Mirosław Zemło  

Sp. Sabina Guzowska – 2 rocz. śm.   

Śp. Kazimierz Stempa – 21 gr 

Śp. Wacław Kamieńczuk – 21 gr 

Śp. Kazimiera (k) Hartman – 21 gr  

W intencji próśb i podziękowań do MBNP 

Śp. Janusz Hankowski 

 

Śp. Witold Kowalewski – 8 rocz. śm. Oraz rodzice z obojga stron 

Śp. Stanisław Budzelewski 

Śp. Kazimiera (k) Hartman – 22 gr 

Śp. Kazimierz Stempa – 22 gr 

Śp. Wacław Kamieńczuk – 22 gr 

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Tadeusza – intencja od 
żony i rodziny z okazji 70 lat życia 

 

 

Śp. Mama – Anna – 11 rocz. śm. 

Śp. Kazimiera(k) Hartman – 23 gr 

Śp. Joanna Brzozowska – 1 rocz. śm. – intencja od mamy i męża Pawła 

Śp. Kazimierz Stempa – 23 gr 

Śp. Wacław Kamieńczuk – 23 gr 

Śp. rodzice: Konstanty Kaniecki oraz Irena i Antoni Kulinek 

 



Dziękczynna z okazji urodzin Romualdy(k) Naruszewicz, z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, opiekę Maryi i potrzebne łaski. 

Śp. Kazimierz Stempa – 24 gr 

Śp. Krystyna Kwapiszewska – 1 tocz. śm. 

Śp. Kazimiera (k) Hartman – 24 gr 

Śp. Wacław Kamieńczuk – 24 gr 

Śp. Piotr Trętowski – 36 rocz. śm. I zmarli z rodzin: Trętowskich i Czarnogórskich 

Dziękczynna za 15 lat pożycia małżeńskiego Moniki i Przemysława z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

O otwartość serc na działanie Ducha Świętego i życie zgodne z powołaniem dla 
dziewic konsekrowanych naszej diecezji i kobiet przygotowujących się do życia w 
tym stanie 

Śp. Józef Stolarski – 30 rocz. śm., Bogusław, Mirosław, Danuta, Monika, rodzice i 
rodzeństwo z obu stron 

Śp. Wacław Kamieńczuk – 25 gr 

Dziękczynna z okazji urodzin Doroty, Magdaleny i Witolda z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego – intencja od mamy i 
babci  

Dziękczynna za 38 lat pożycia małżeńskiego i otrzymane łaski przez Barbarę i 
Jerzego z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej na długie lata wspólnego życia, a także 
o zdrowie, szczęście i opiekę nad całą rodziną.  

Sp. Ks. Infułat Mieczysław Józefczyk – 10 m-cy po śmierci – int. od pracowników 
parafii i ich rodzin 

Śp. Kazimierz Stempa – 25 gr 

Śp. Czesława(k) Ossowska – 5 rocz. śm. Oraz Franciszek Ossowski 

Śp. Józef i Aurelia Smalec oraz zmarli z rodziny 

Msza święta chrzcielna 

Śp. Kazimierz(k) Hartman – 25 gr 
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  NIEDZIELA WT. – CZW. PODCZAS WSZYSTKICH  
  7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (DZIECI), 10:00-12:00  MSZY ŚWIĘTYCH, 
  13:00, 18:00 (MŁODZIEŻ), 15:30-17:30 A TAKŻE CODZIENNIE 
  DNI POWSZEDNIE SOB. OD GODZ. 17:30 
  7:00, 8:30, 18:00 10:00-12:00     

 można zamawiać w kancelarii, a także w zakrystii; 
: ks. prałat Stanisław Błaszkowski • tel./fax. 55 641 26 60 

ks. Marek Piedziewicz, ks. Piotr Kanarek, ks. Piotr Chmura 
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