
ODPUST DLA WIERNYCH ZMARŁYCH PRZEZ CAŁY LISTOPAD 

Penitencjaria Apostolska potwierdza i przedłuża na cały miesiąc listopad 

2021 roku wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2020 

roku Dekretem Prot. nr 791/20/I, na mocy którego, ze względu na pandemię „Covid-

19”, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały miesiąc 

listopad 2020 roku – czytamy w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej opublikowanym 

28 października br. 

Fragment dekretu:  

a. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko 

w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na 

dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem 

dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być 

od siebie oddzielone. 

b. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie 

wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub 

kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony 

nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości 

Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez 

poszczególnych wiernych. 

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić 

domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w 

miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się 

duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz 

wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję 

kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź 

sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), 

odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub 

Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin 

za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za 

zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z 

fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki 

miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia. 



Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się 

łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco 

prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z 

gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii 

Świętej chorym. 

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal 

obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu 

pojednania w obecnej sytuacji pandemii”. 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

W czwartek 11 listopada obchodzimy 103 rocznicę odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Msza św. w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona w Katedrze 

Św. Mikołaja w czwartek o godz. 11.00. 

 

1. W niedzielę  nieszpory z wypominkami za zmarłych o godz. 17.30. W dni 

powszednie różaniec z wypominkami za zmarłych o godz. 17.30.  

2. Kartki na Zaduszki i Mszę św. zbiorową za zmarłych są wyłożone na stolikach 

przy wyjściu z Katedry. Prosimy o czytelne ich wypełnienie i złożenie  w zakrystii, 

Kancelarii Parafialnej lub na tacę. Kartki na Zaduszki i na Mszę św. zbiorową za 

zmarłych można składać przez cały miesiąc listopad. 

3. Dzisiaj po Mszach św. przed Katedrą zbiórka do puszek z przeznaczeniem na 

pomoc Kościołowi w potrzebie. 

4. W tym tygodniu obchodzimy: 

wtorek (9.11.) - święto rocznicy poświecenia Bazyliki Laterańskiej, 

środa (10.11.) - św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła, 

czwartek ( 11.11.) św. Marcina z Tours, Biskupa, 

piątek (12.11.) - św. Jozafata, Biskupa i Męczennika, 

sobota (12.11.) - świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 

pierwszych Męczenników Polskich. 

5. Spowiedź – pół godziny przed każdą Mszą św. 

6. Do 10.11. osoby pomiędzy 18. a 35. rokiem życia mogą zgłaszać się na wyjazd 

do Włoch, do Turynu, na Europejskie Spotkanie Młodych w duchu Taizé. 

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

8. W minionym tygodniu odeszły do wieczności: 

śp. Irena Bołuć – l. 92 z ul. Fabrycznej, 

śp. Barbara Pumpuć – l. 87 z ul. Giermków. 

Poniedziałek 08.11.2021  Łk 17,1-  

07:00 Śp. Pelagia Maślewska – 30 dzień po śmierci 

07:00 Śp. Zofia i Zbigniew Gąsowscy 

08:30 Śp. Władysław Płonka – 32 rocz. śm. – o spokój duszy 

08:30 Śp. Anna Walinowicz – 30 dzień po śmieci 



18:00 Śp. Marianna Marcjańska – 8 gr 

18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

Wtorek 09.11.2021  J 2,13-22   

07:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

07:00 Śp. Andrzej markowski – o życie wieczne w Niebie 

08:30 
Śp. Grażyna Marzec; Władysław Trzyna; Jan i Kazimiera Szerszenowicz; zmarli 

rodzice i teściowie; wszyscy krewni i osoby znajome 

08:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 Śp. Marianna Marcjańska – 9 gr 

18:00 Śp. Władysław Dudek i zmarli z rodzin: Dudek i Dobiesz – o życie wieczne 

18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

Środa 10.11.2021  Łk 17,11-19 

07:00 Śp. Jerzy Cabaj – 3 rocz. śm. 

07:00  

08:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

08:30 Śp. Marianna Marcjańska – 10 gr 

18:00 Śp. Wiesław Wlazło – 5 rocz. śm. i zmarli z rodzin z obojga stron 

18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

18:00 W intencji próśb i podziękowań do MBNP 

  Czwartek 11.11.2021  Łk 17,20-25    

07:00 
Dziękczynna za 69 lat życia Alicji – Izabeli z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy na dalsze lata życia.  

07:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

08:30 Śp. Stanisław Hazuka – 41 rocz. śm. 

11:00 Msza Święta za Ojczyznę 

18:00 
Dziękczynna za posługę kapłańską z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 

Świętej Rodziny dla ks. Marcina Pinkiewicza – intencja z okazji imienin 

18:00 Śp. Marianna Pawłowska, Marianna i Bronisław Macutkiewicz 

18:00 Śp. Marianna Marcjańska – 11 gr 

18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

 Piątek 12.11.2021  Łk 17, 26-37  

07:00 Śp. Roman - Tadeusz Turzyński 

07:00 W intencji Panu Bogu wiadomej 

08:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 Śp. Marianna Marcjańska – 12 gr 

18:00 Śp. Renata Łaszkiewicz – we wspomnienie imienin 

18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 



/

Sobota 13.11.2021 Łk 18, 1-8 

07:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

07:00 
Śp. Krzysztof Sinica – 7 rocz. śm., Czesława(k) Urbańska – 11 rocz. śm., 

Władysław Urbański, Rozalia i Stanisław Urbańscy, Anna i Jan Graczyk 

08:30 Śp. Marianna Marcjańska – 13 gr 

08:30  

18:00 Śp. Teresa Pawłowska – 9 rocz. śm., Zenon Pawłowski i Tadeusz Chumątkowski 

18:00 Śp. Krystian Tomczak – 1 rocz. śm. i Krzysztof Tomczak 

18:00  Msza zbiorowa za zmarłych 

Niedziela 14.11.2021 Mk 13, 24-32 

07:00 Śp. Maria Kacicka – 1 rocz. śm. 

08:30 Rez. 

08:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

08:30 Śp. Stefania Barcewicz – Pizoń – 1 gr 

10:00 Śp. zmarli z rodzin: Tomaszewiczów, Janiewiczów i Nowaków 

10:00 
Śp. rodzice: Konrad Sabiniarz – 39 rocz. śm., Gertruda Sabiniarz; Jadwiga i 

Mieczysław Żerdzińscy 

11:30 

W intencji ks. dr Wojciecha Borowskiego z okazji urodzin – o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata kapłańskiego 

życia 

11:30 Śp. Jan reda – 7 rocz. śm., Stanisława(k) Reda i zmarli z rodzin z obojga stron 

11:30 Śp. Marianna Marcjańska – 14 gr 

13:00 Msza Święta chrzcielna 

18:00 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 Chmura, Ks. Łukasz Sołtysiak 

 
 
 

 


