
Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 128 (127); 1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30

To jedna z większych bitew, jakie toczymy, czasami pięćdziesiąt dwa razy w 
roku. O świętowanie niedzieli trzeba dziś walczyć. Powodów do porażki nie 
brakuje. Nadmiar obowiązków, nieumiejętność odpoczywania, zbliżający się 
pracujący tydzień. To wszystko sprawia, że ten wyjątkowy dzień bywa 
przedłużeniem soboty albo staje się czasem przygotowań do poniedziałku. 
Kiedy po raz kolejny w niedzielny poranek podejmujemy próbę przeżycia dnia z 
Bogiem, z rodziną, w atmosferze świętowania, scenariusz się powtarza. Dlatego 
co sobotę o godzinie jedenastej na ekranie mojego telefonu pojawia się 
przypomnienie „JUTRO NIEDZIELA”. 

Lektura tych kilku stron przypisanych konkretnej niedzieli daje nam 
poczucie, że jesteśmy gotowi. Stajemy się jak dzieci, które odczuwają radość 
oczekiwania na upragnione spotkanie. Wszystko dlatego, że ta książka daje 
przedsmak odświętności już w sobotę. Staramy 
się, by wszystko było gotowe. Nie z przymusu czy 
narzuconego rygoru, ale z wewnętrznej potrzeby 
zaczynamy pracować nad tym, by zanim nastanie 
niedziela, wszystkie zadania były wykonane, 
lekcje odrobione, obiad wymagał jedynie 
podgrzania (lub zamówienia), a „kościołowe” 
stroje czekały na wieszaku w pełnej gotowości. 
Chcemy w niedzielę wejść wolni, czyli zdolni do 
świętowania i radowania się, do poświęcania 
czasu najbliższym. 

Weronika Kostrzewa 
(wstęp do książki “Jutro Niedziela” na rok B) 

 
Książkę można nabyć w sklepie internetowym: www.dobroci.pl. 



 

1. Zachęcamy do zyskania odpustu 
zupełnego za zmarłych w 
listopadzie. Trzeba nawiedzić 
cmentarz i pomodlić się za 
zmarłych. 
2. Kartki na  Zaduszki i Mszę św. 
zbiorową za zmarłych można 
składać w zakrystii, Kancelarii 
Parafialnej lub  na tacę przez cały 
miesiąc listopad. Różaniec z 
wypominkami za zmarłych 
codziennie o godz. 17.30. Msza  
św. zbiorowa za zmarłych o godz. 
18.00. 
3. W tym tygodniu obchodzimy: 
 - poniedziałek (16.11.) - 
Najświętszej Maryi Panny 
Ostrobramskiej, Matki                                           
Miłosierdzia, 
 - wtorek (17.11.) - Św. Elżbiety 
Węgierskiej, zakonnicy, 
 - środa (18.11.) - Wspomnienie Bł. 
Karoliny Kózkowny, Dziewicy i 
Męczennicy. Msze św. o godz. 7.00 
i 8.30 w Kaplicy Błogosławionej 
Karoliny Kózkówny, 
 - piątek (20.11.) - Wspomnienie 
Św. Rafała Kalinowskiego, kapłana. 
 - sobota (21.11.) - Wspomnienie 
Ofiarowania Najświętszej Maryi 
Panny. 
4. W przyszłą niedzielę 22 listopada 
- Uroczystość Jezusa Chrystusa, 

Króla Wszechświata  -  zakończenie 
roku kościelnego. 
5. Zachęcamy do nabycia Gościa 
Niedzielnego z dodatkiem Gość 
Elbląski.  Po Mszach św. będzie 
można nabyć jak każdego roku 
kalendarze seminaryjne na rok 
2021. Zachęcamy do nabycia. 
6. Pan Organista i Pan Kościelny  
roznoszą opłatki wigilijne. 
Zachęcamy do przyjmowania. W 
razie jakichkolwiek wątpliwości 
prosimy żądać upoważnienia do 
roznoszenia opłatków. 
7. Bóg zapłać za złożone ofiary na 
Katedrę. Prace przy renowacji 
filarów trwają i będą zakończone 
na początku grudnia. 
8. W minionym tygodniu odeszli 
do wieczności: 
 - śp. Władysława Kowalska – l. 88 

z Helenowa, 
 - śp. Janina Jadwiga Rapacka – l. 91 

z ul. 1 Maja, 
 - śp. Rozalia Mikosiak – l. 98 

z ul. Hetmańskiej, 
 - śp. Weronika Januszewska – l. 91 

z ul. 1 Maja, 
 - śp. Maja Olkowska – l. 18 

z ul. Legionów, 
 - śp. Krystian Tomczak – l. 36 

z Bielnika Pierwszego.  



Śp. Maria Róg – 16 gr 

W intencji Panu Bogu wiadomej 

Śp. Kazimierz(k) Świąder – 1 gr 

 

Śp. Bolesław – 20 rocz. śm. i Zofia – 17 rocz. śm. – Runo; Andrzej Bułka – 8 rocz. śm. 

Śp. Janusz Gąsowski – 16 gr 

Msza zbiorowa za zmarłych 

Śp. Maria Róg – 17 gr 

W intencji Panu Bogu wiadomej 

Śp. Kazimiera(k) Świąder – 2 gr 

O szczególną opiekę Matki Bożej dla kapłanów i sióstr zakonnych za 
wstawiennictwem bł. Karoliny  

Śp. Helga Lewandowska – 2 rocz. śm. 

Śp. Janusz Gąsowski – 17 gr 

Msza zbiorowa za zmarłych 

Śp. Zbigniew Gąsowski – 10 miesiąc po śmierci 

Śp. Janusz Gąsowski – 18  gr 

Śp. Kazimiera(k) Świąder – 3 gr 

Śp. Maria Róg – 18 gr 

Śp. Grzegorz Osłowski – 6 miesięcy po śmierci 

Masza zbiorowa za zmarłych 

W intencji próśb i podziękowań do MBNP 

Śp. Janusz Gąsowski – 19 gr 

Śp. Jadwiga Żebrowska – 1 rocz. śm. 

Śp. Maria Róg – 19 gr 

Śp. Kazimiera(k) Świąder – 4 gr 

Śp. Daniela(k) Szczepińska – 30 dzień po śmierci 

Śp. Aniela Dudzińska – 5 rocz. śm. 

Śp. Andrzej Piechowiak – 10 rocz. śm. 

Msza zbiorowa za zmarłych 

Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21:00. 

Śp. Maria Róg – 20 gr 

Śp. Janusz Gąsowski – 20 gr 

Śp. Kazimiera(k) Świąder – 5 gr 

 

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w życiu dla Piotra z okazji 18 – tych 
urodzin   

Śp. Adam Urbanowicz – 41 rocz. śm., Zofia, Anna, Andrzej, Maria i Wiktor 
Urbanowicz; Mieczysław Siwko 

Śp. Janina Hermanowicz – 30 dzień po śmierci 



Msza zbiorowa za zmarłych 

Śp. Maria Róg – 21 gr 

 

Śp. Andrzej Melka – 1 rocz. śm. 

Rez. 

Śp. Kazimiera(k) Świąder – 6 gr oraz - 1 rocz. śm. 

Śp. Janusz Gąsowski – 21 gr 

Msza zbiorowa za zmarłych  

Śp. Maria Róg – 22 gr 

O otwartość serc na działanie Ducha Świętego, życie zgodne z powołaniem dla 
Dziewic Konsekrowanych naszej Diecezji i kobiet przygotowujących się do życia w 
tym stanie 

Śp. Marianna Nadolna – 5 rocz. śm., Wincenty Nadolny, zmarli bracia i dziadkowie 

Śp. Kazimiera Świąder – 7 gr 

Śp. Janusz Gąsowski– 22 gr 

O Boże błogosławieństwo, zdrowie na dalsze lata i miłość na każdy dzień wspólnego 
życia dla Elżbieta i Jan Gawin z okazji 40 rocznicy ślubu 

W intencji Małgosi z okazji 17 urodzin – o wiarę która pozwoli pokonać trudności o 
nadzieję , która prowadzi przez życie, o miłość do Boga i drugiego człowieka, która 
da jej szczęście w tym życiu i kiedyś w przyszłości – intencja od babci.  

Rez. 

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Matyldy Meller z 
okazji 75 urodzin 

Msza Święta chrzcielna 

Msza zbiorowa za zmarłych 
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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 
 
 
 

 /


