
 

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  
było pragnienie  Jezusa, które przekazała 
Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do 
niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po 
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 
299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było 
ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, 
a szczególnie dla biednych grzeszników. W 
dniu tym otwarte są wnętrzności 
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze 
łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  
przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia 
win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną 
łaski (Dz. 699). 

 

 

Jest to pięknie wydana 84-stronicowa 
pozycja z wieloma ilustracjami oraz mapą 
świątyni. Dziękujemy jej autorom: 
Bartoszowi Skopowi, ks. Markowi 
Piedziewiczowi i ks. Piotrowi Kanarkowi. 
A Mjstudio za fotografie. 

Przewodniki można nabyć przy wyjściu 
z kościoła, w kancelarii parafialnej oraz w 
zakrystii.  



 

1. Dzisiaj przed Katedrą są zbierane 
ofiary do puszek z przeznaczeniem na 
duszpasterstwo charytatywne – 
Caritas – Diecezji Elbląskiej.  Dzisiejszą 
niedzielą rozpoczynamy Tydzień 
Miłosierdzia. 

2. We wtorek 13 kwietnia o godz. 
19.00 w Katedrze odbędzie się 
spotkanie dla rodziców dzieci które w 
mają przystąpić do Pierwszej Komunii 
św. 15 maja 2021 roku. Bardzo proszę 
o potraktowanie tego spotkania jako 
obowiązkowe. 

3. Dzisiaj po Mszach św. przed 
Katedrą można nabyć Przewodnik po 
Katedrze Elbląskiej. Można go również 
nabyć w Kancelarii Parafialnej i w 
zakrystii. Jest to publikacja 
przygotowana i wydana przez naszą 
Parafię. Obrazuje bogatą historię 
naszej świątyni. A także prezentuje jej 
obecne wyposażenie. Bez wątpienia 
dzięki przewodnikowi będzie można 
dowiedzieć się także nowych rzeczy 
na temat Katedry. Książka ma 84 
strony i jest bogato ilustrowana 
archiwalnymi i aktualnymi 
fotografiami. Koszt 20 zł. 

4. Jak można zauważyć i usłyszeć w 
niektóre niedzielę i uroczystości w 
naszej parafii powstała we Wrześniu 
schola liturgiczna. Jeśli ktoś by chciał 
dołączyć do tego dzieła zapraszamy 
na przesłuchanie do scholi w czwartek 
15 kwietnia o godzinie 19.00 w sali 
kolumnowej na plebani. 

5. Zachęcamy do nabycia Gościa 
Niedzielnego z dodatkiem Gość 
Elbląski. 

6. Bardzo serdecznie dziękuję za 
przygotowanie naszej świątyni na 
święta Zmartwychwstania Pańskiego: 
kwiaty do Grobu Pańskiego, 
wykonanie ciemnicy i Grobu 
Pańskiego. 

7. Bóg zapłać za złożone ofiary na 
Katedrę. 

8. W minionym tygodniu odeszli do 
wieczności:  

 śp. Ryszard Pietruszyński – l. 52 
z ul. Nowodworskiej 

 śp. Danuta Jakubowska – l. 69 
z Tropów Elbląskich 

 
 

Modlitwa ufności s. Faustyny 
Uciekam się do Twego 

miłosierdzia, Boże łaskawy, któryś 
sam jeden jest tylko dobry. Choć 
nędza moja wielka i przewinienia 
liczne, jednak ufam miłosierdziu 
Twemu, boś jest Bóg miłosierdzia i od 
wieków nie słyszano ani nie pamięta 
ziemia, ani niebo, by dusza ufająca 
miłosierdziu Twemu została 
zawiedziona. O Boże litości, Ty sam 
jeden usprawiedliwić mnie możesz i 
nie odrzucisz mnie nigdy, gdy się 
udaję skruszona do miłosiernego 
Serca Twego, u którego nikt nie 
doznał odmowy, choćby był 
największym grzesznikiem (Dz. 1730)  



Śp. Teresa Filipowicz – intencja od Żywego Różańca 

Śp. Wanda Bacia – intencja od Żywego Różańca 

Śp. Urszula – 2 gr 

O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, opiekę 
Bożą i Miłosierdzie oraz spełnienie woli Bożej dla córki Agnieszki i mamy- Krystyny i 
za przyjaciół.    

Śp. Jan Jakubowski 

O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla syna Bogusława 

Śp. Stefan – 21 rocz. śm., rodzice: Jan i Zofia; dziadkowie: Tekla i Józef, Jan i Zofia 
oraz zmarli z rodziny Czerniawskich   

 

 

Śp. Urszula – 3 gr 

O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Edwarda oraz światło Ducha 
Świętego dla lekarzy 

Śp. Wiesława Długosz – 3 m-c po śmierci 

Sp. żona – Beata Jagielska – 6 rocz. śm.; brat – Jerzy Jagielski 

Śp. Jakub Szupka – 8 rocz. śm. i rodzice z obojga stron 

 

 

Śp. Urszula – 4 gr 

 

Śp. Krystyna Bielan w rocznicę śmierci 

Śp. Piotr Pazur – 30 dzień po śmierci 

W intencji próśb i podziękowań do MBNP 

 

 

Śp. Urszula – 5 gr 

 

Śp. Jan Szymański – o dar życia wiecznego 

Śp. Helena Storbaczyńska – 30 dzień po śmierci  

Śp. Szabelska Hanna; Marian, Marek, Irena – Michalscy; Mirosław Onuchowski 

Śp. Izabela Żmijewska – o spokój duszy i życie wieczne 

 

 

Śp. Urszula – 6 gr 

Śp. Zdzisław Janiszewski – o łaskę Nieba  

Sp. Eugeniusz Dąbrowski – 1 rocz. śm. oraz rodzice z obojga stron 



Śp. Bronisław Bartnicki – 13 rocz. śm., rodzice i rodzeństwo z obojga stron oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące 

Śp. Anna i Józef Fabisiak, zmarli rodzice i rodzeństwo z obojga stron oraz Kazimierz 
Otremba 

 

 

Śp. Urszula – 7 gr 

 

Śp. Maciej Jung 

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla lekarz Elżbiety 
Wileńskiej  

Śp. Antoni – Benedykt Pazdyka – 30 dzień po śmierci 

Dziękczynna za 66 lat pożycia małżeńskiego Ireny i Stanisława Gajda z prośba o 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata życia  

Śp. Kazimiera Chabecka – 6 rocz. śm. i zmarli z rodziny 

Rez. 

Śp. Roman Michalski – 6 rocz. śm. i rodzice z obojga stron – intencja od żony i córki 
z synem 

O dalsze błogosławieństwo Boga Ojca i matczyną opiekę Matki Bożej dla Agnieszki 
z okazji imienin oraz jej męża i córeczki na dalsze lata ich życia  

Śp. Leokadia Wiśniewska – 6 rocz. śm.  

Śp. Urszula – 8 gr 

Śp. Czesław Janowicz – 34 rocz. śm., Jadwiga, Bernard, Maria, Ryszard – Janowicz; 
Helena i Alojzy Malinowscy 

Śp. Grzegorz Osłowski – 11 m-c po śmierci 
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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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