
 

 

„Oto idziemy do Jerozolimy…” 
(Mt 20, 18) 

Wielki Post: czas na odnowę wiary, 
nadziei i miłości 

 

Drodzy bracia i siostry, 
zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby 

wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do 
zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata. 

Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości 
wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się 
posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie 
nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i 
przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i 
siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego 
Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu 
Ducha Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała 
chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłem 
Zmartwychwstania, które ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy chcą 
naśladować Chrystusa. 

Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. 
Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i 
wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka 
(jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w 
życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość. 

Całość orędzia: https://bit.ly/3s7Byyg 
  



 

1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w 
niedziele Wielkiego Postu 
o  godz. 17.15 
2. W piątek nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej:  9.00 – dla dorosłych,  
16.30 – dla dzieci, 17.30 – dla dorosłych , 
19.00 – dla młodzieży. Za udział w 
nabożeństwie Gorzkich Żali i Drogi 
Krzyżowej można uzyskać  odpust 
zupełny. 
3. W dzisiejszą niedzielę parafialny zespół 
Caritas zbiera przed Katedrą ofiary  do 
puszek na comiesięczną pomoc 
żywnościową dla najuboższych rodzin z  
naszej parafii. Parafialny zespół Caritas 
ma pod opieką 40 rodzin.  Za złożone 
ofiary 
i wsparcie składamy Bóg zapłać. 
4. W poniedziałek 22 lutego przypada 
święto Katedry Św. Piotra Apostoła. 
5. Za tydzień w II Niedzielę Wielkiego 
Postu zbiórka do puszek przed Katedrą  z 
przeznaczeniem na misje tzw. Ad Gentes.  
6. Czy chrześcijańskie wychowanie jest 
ważne? Czy solidne wykształcenie ma  
sens? Czy takie wartości jak rodzina, 
przyjaźń i szacunek są ważne? Według  
nas tak! Jeśli chcesz poznać Zespół Szkół 
Pijarskich im. św. Mikołaja w  Elblągu i 
zastanawiasz się nad wyborem szkoły 
podstawowej dla swojego  dziecka, 
pamiętaj że pijarska szkoła to DOBRE 
MIEJSCE! Zapraszamy na  dzień otwarty 
25 lutego 2021 r. (czwartek) w godzinach 
od 16.30 do 18.00.  Szczegóły znajdziesz 
na plakatach w gablocie na zewnątrz 
Katedry. 
7. Zachęcamy do nabycia Gościa 
Niedzielnego z dodatkiem Gość Elbląski. 

8. Bóg zapłać za złożone ofiary na 
Katedrę. 
9. W minionym tygodniu odeszli do 
wieczności: 
   - śp. Teresa Zielińska – l. 90, 
z ul. Hetmańskiej, 
   - śp. Tadeusz Zaradkiewicz – l. 89, 
z Placu Wolności, 
   - śp. Stanisław Marek Jurczak – l. 73, z 
ul. Czerniakowskiej, 
   - śp. Ewa Opałka – l. 86, z ul. 1 Maja, 
   - śp. Zdzisław Pakulski – l. 94, 
z ul. Malborskiej, 
   - śp. Barbara Bazela – l. 69, 
z ul. Tarnowskiej, 
   - śp. Krystyna Stypułkowska – l. 69, 
z ul. Fabrycznej, 
   - śp. Joanna Łucja Januszewska – 
l. 79 z ul. Teatralnej. 
 

Panie Jezu Chryste, […] Pomóż nam [w tym 
Wielkim Poście] towarzyszyć Ci nie tylko 
szlachetnymi myślami, lecz przejść Twoją 
drogę sercem, nawet więcej: konkretnymi 

uczynkami codziennego życia. Dopomóż nam 
wejść na drogę krzyża całymi sobą i na 

zawsze pozostać na Twej drodze. Uwolnij nas 
od lęku przed krzyżem, ze strachu przed 

wyśmianiem przez innych, z obawy, że nasze 
życie może się nam wymknąć, jeśli nie 

chwycimy wszystkiego, co niesie. Pomóż nam 
demaskować pokusy, które obiecują życie, 

lecz których ułudy zostawiają w nas 
ostatecznie pustkę i zawód. Pomóż nam nie 

chcieć zawładnąć życiem, ale je dawać. 
Dopomóż, abyśmy towarzysząc Ci na drodze 
pszenicznego ziarna, znaleźli w traceniu życia 
drogę miłości, drogę, która prawdziwie daje 

życie, życie w obfitości (J 10, 10). 
(Benedykt XVI) 

Źródło: www.misyjne.pl 



Śp. Emilia Czerwińska – 30 dzień po śmierci 

Śp. Bogusław Łęga – 30 dzień po śmierci 

Śp. Jan i Sabina – 9 gr 

Śp. Marek Błaszczyk – 30 dzień po śmierci 

Śp. Małgorzata Stancel – 22 gr 

Śp. Stanisław Kłosiewski – 27 rocz. śm., syn Zbigniew, rodzice – Pryłowscy, Janina , 
Czesław; bracia: Janusz, Zygmunt, bratanek – Grzegorz; Krystyna i Czesław 
Wieczorek; oraz dziadkowie z obojga stron, teściowie i wszyscy zmarli z rodzin 

Rez. 

 

 

Śp. Piotr Kowalski – 30 dzień po śmierci 

Jadwiga Kruczkowska – 4 rocz. śm. oraz zmarli z rodziny 

Śp. Jan i Sabina – 10 gr 

Śp. Małgorzata Stancel – 23 gr 

Śp. Joanna Bartosik, Marianna i Jan Tomasik, Irena i Franciszek Mackiewicz 

Śp. Piotr-Grzegorz Bunda – 30 rocz. śm.  

 

Śp. Cieniewicz Roman – 1 miesiąc po śmierci 

Śp. Jan i Sabina – 11 gr 

Śp. Małgorzata Stancel – 24 gr 

Śp. Feliks Stasiulewicz – 35 rocz. śm., Czesława(K) Stasiulewicz i rodzice z obojga 
stron 

W intencji próśb i podziękowań do MBNP 

 

 

Śp. Bożena Smalec – 30 dzień po śmierci 

O łaskę nawrócenia dla Krzysztofa i jego rodziny 

Śp. Małgorzata Stancel – 25 gr 

Śp. Jan i Sabina – 12 gr 

Śp. Henryk Glaza – 30 dzień po śmierci 

 

 

Śp. Jan i Sabina – 13 gr 

Śp. Teresa i Roman Jakubiak; Franciszka(k), Feliks i Jan Zima 

Śp. Małgorzata Stancel – 26 gr 

Śp. Marian, Marek, Irena Michalscy; Edwin Graban, Otylia i Jan Sobczakowie 

Śp. Jerzy Stoltman – 9 rocz. śm. oraz teściowie, rodzice i rodzeństwo z obojga stron 



Śp. Waldemar Murek – 5 rocz. śm.; Urszula i Bogdan Murek; Julia, Krystyna, 
Bolesław – Kreft i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące  

 

Śp. Jan i Sabina – 14 gr 

Śp. Małgorzata Stancel – 27 gr 

Śp. Antoni Gąsiewski – 16 rocz. śm. i rodzice z obojga stron 

Śp. Józefa(k) Kaszukowska – 9 rocz. śm., Agnieszka Ślubowska – 1 rocz. śm.; 
Franciszek Kaszubowski; Czesława(k) i Aleksander Ślubowscy oraz Bolesław Baniel  

Śp. ojciec – Roman Franczak – 1 rocz. śm., Krystyna i żona – Teresa; Rozalia i 
Władysław Pawlak; Maria Reichert; Milena i Marian Werszner 

Śp. Czesława Parzonko – 2 rocz. śm., Władysław Parzonko – 13 rocz. śm. oraz zmarli 
z rodzin: Parzonko i Pawłowskich – o radość życia wiecznego w Niebie 

Śp. Jan i Sabina – 15 gr 

Śp. Zygmunt i Teresa Kożuchowscy 

Śp. Janina Świechowska – 15 rocz. śm., mąż – Janusz Świechowski oraz wszyscy 
zmarli z rodziny Kucińskich 

Śp. Tadeusz, Waleria, Kazimierz z rodziny Paliborek 

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Adama 

Śp. Stanisław Suchocki – 25 rocz. śm. oraz dziadkowie z obojga stron 

Dziękczynna za 62 lata życia Jerzego z prośbą o Boże błogosławieństwo, szczególną 
opiekę Matki Bożej dla Jubilata i jego rodziny na dalsze lata życia 

Śp. Zbigniew -Aleksander Troszkiewicz – 17 rocz. śm., Romuald Szemioto – 7 rocz. 
śm., Wilhelm Szemioto – 1 rocz. śm., Danuta Jasińska - 9 rocz. śm. 

Msza Święta chrzcielna 

Śp. Małgorzata Stancel – 28 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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