
XXXIII Niedziela Zwykła 
 
 
 

 

Biuletyn Katedralny 
    

 BIULETYN PRZEZNACZONY  
 DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

  

BŁOGOSŁAWIONA KAROLINA -

PATRONKA CZYSTYCH SERC 

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-
Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga 
dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni 
później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w 
Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie 
gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w 
atmosferze żywej i autentycznej wiary, która 
wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie 
wieczorem i przy posiłkach, w codziennym 
śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do 
sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w 
dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana 
"kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam 
często na wspólne czytanie Pisma świętego, 
żywotów świętych i religijnych czasopism. W 
Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w 
okresie Bożego Narodzenia - kolędy. 
Karolina od najmłodszych lat ukochała 
modlitwę i starała się wzrastać w miłości 
Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym 
od matki różańcem - modliła się nie tylko 
w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim 
była posłuszna rodzicom, z miłością i 
troską opiekowała się licznym młodszym 
rodzeństwem.  
W 1906 roku rozpoczęła naukę w 
ludowej szkole podstawowej, którą 
ukończyła w 1912 roku. Potem 
uczęszczała jeszcze na tzw. naukę 
dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie 
i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze 
wzorowe oceny, była pracowita i obowiązkowa. 
Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w roku 1907 w 
Radłowie, a bierzmowana została w 1914 r. przez 
biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę w nowo 
wybudowanym kościele parafialnym w Zabawie. 
Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej 
wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i 
zaangażowany w działalność apostolską i społeczną. 
Siostrzenica pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i 
biblioteki, do której przychodziły często osoby 
dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształcące 

rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, 
deklamowano utwory wieszczów. 
Karolina była urodzoną katechetką. Nie 
poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę 
wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, 
by przekazać je innym. Katechizowała swoje 
rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni 
religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia 
według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby 
bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. 
Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając 
pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na 
przyjęcie Wiatyku. W swojej parafii była członkiem 
Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa 
Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 
Błogosławiona Karolina Kózkówna Zginęła w 17. 
roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I 
wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją 

przemocą i bestialsko zamordował, gdy 
broniła się pragnąc zachować dziewictwo. 
Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w 
pobliskim lesie znaleziono jej 
zmasakrowane ciało. Tragedia jej śmierci 
nie miała świadków. 
 
Pogrzeb sprawowany w niedzielę 6 
grudnia 1914 r. zgromadził ponad 3 
tysiące żałobników i był wielką 
manifestacją patriotyczno-religijną 
okolicznej ludności, która przekonana 

była, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Tak 
rozpoczął się kult Karoliny. Pochowano ją 
początkowo na cmentarzu grzebalnym, ale w 1917 
roku bp Wałęga przeniósł jej ciało do grobowca przy 
parafialnym kościele we wsi Zabawa. 
10 czerwca 1987 r. w Tarnowie św. Jan Paweł II 
beatyfikował Karolinę. W czasie Mszy 
beatyfikacyjnej powiedział: "Święci są po to, ażeby 
świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć 
o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla 
nas i dla naszego zbawienia - to znaczy 
równocześnie świadczyć o tej godności, jaką 
człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym 
powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie"

14 listopada 2021 



 

~~~OGŁOSZENIA PARAFIALNE~~~ 
 

1. W niedzielę  nieszpory z 
wypominkami za zmarłych o godz. 
17.30. W dni powszednie różaniec 
z wypominkami za zmarłych o 
godz. 17.30. Msza św. zbiorowa za 
zmarłych codziennie o godz. 18.00. 
 
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. 
Zachęcamy do korzystania z 
odpustu zupełnego za zmarłych. 
 
3. W tym tygodniu obchodzimy: 

➢ wtorek (16.11.)-Najświętszej 
Maryi Panny Ostrobramskiej, 
Matki Miłosierdzia 

➢  środa (17.11.) - Św. Elżbiety 
Węgierskiej 

➢ czwartek ( 18.11.)  - 
Błogosławionej Karoliny 
Kózkówny, Dziewicy i 
Męczennicy. 

Msza św. o godz. 7.00 w Kaplicy Bł. 
Karoliny 

➢ sobota (20.11.) - Św. Rafała 
Kalinowskiego – kapłana. 

 
4. Za tydzień Uroczystość Jezusa 
Chrystusa, Króla Wszechświata. 

Zakończenie roku kościelnego. Na 
Mszy Świętej o godz. 11.30 
kandydaci na ministrantów 
zostaną dopuszczeni do służby 
liturgicznej. 
 
5. W przyszłą niedzielę zbiórka do 
puszek z przeznaczeniem na 
pomoc migrantom. 
 
6. Zachęcamy do nabycia Gościa 
Niedzielnego z dodatkiem Gość 
Elbląski. 
 
7. W nocy z piątku na sobotę 
19./20 listopada odbędzie się w 
naszej świątyni XIV Czuwanie 
Młodzieży Diecezji Elbląskiej. 
Chcemy dobrze przyjąć młodych 
ludzi, którzy do nas przyjadą. 
Przygotowujemy dla nich posiłek a 
wszyscy, którzy chcą się w niego 
wyłączyć mogą przynieść ciasto lub 
inne słodkie wypieki. Będziemy je 
przyjmować w domu parafialnym 
w piątek 19.11. od 16:00 do 19:00. 
 
8. Dziś kończą się zapisy na 
pielgrzymkę do Matemblewa 
planowaną na 20.11. 
 
9. W minionym tygodniu odeszła 
do wieczności: 
śp. Helena Pęsik – l. 64  
z ul. Dojazdowej. 
 



Poniedziałek 15.11.2021 Łk 18,35-43 

07:00 Śp. Stefania i Bronisław Czulewicz – w kolejne rocznice śmierci 
07:00 Śp. Helena i Ambroży Szulist 
07:00 Rez. 
08:30 Śp. Stefania Barcewicz – Pizoń – 2 greg. 

08:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 Śp. Marianna Marcjańska – 15 greg. 
18:00 Śp. Leokadia Wiśniewska – 10 rocz. śm., Stanisław, Zofia, Janina Rogala; 

Aleksander Sadowski oraz zmarli rodzice  

18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

Wtorek 16.11.2021 Łk 19,1-10  
07:00 Śp. Stefania Barcewicz – Pizoń – 3 greg. 
07:00 Śp. rodzice: Elżbieta i Henryk Sokalscy, zmarli dziadkowie i babcie z obojga 

stron i zmarli rodzice 
08:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące 
08:30 O Boże błogosławieństwo, pomoc Matki Bożej i św. Józefa dla Urszuli 

18:00 Śp. Marianna Marcjańska – 16 greg. 

18:00 Śp. Jerzy Templin – 20 rocz. śm. oraz zmarli z rodziny 
18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

Środa 17.11.2021  Łk 19, 11-28 
07:00 W intencji Panu Bogu wiadomej 
07:00 O potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Elżbiety Węgierskiej dla 

Zgromadzenia Sióstr św. Józefa dla dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie  
08:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

08:30 Śp. Stefania Barcewicz-Pizoń – 4 greg. 

18:00 Śp. Marianna Marcjańska – 17 greg. 
18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

18:00 W intencji próśb i podziękowań do MBNP 

  Czwartek 18.11.2021 Łk 19,41-44 
07:00 Śp. Stefania i Bronisław Czulewicz – w kolejne rocznice śmierci 
07:00 Śp. Stefania Barcewicz-Pizoń – 5 greg. 
07:00 Sp. Andrzej, Marian i Franciszka(k)   
08:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

08:30 O Boże błogosławieństwo dla Zbigniewa Sarkowicz z okazji urodzin 
18:00 Śp. Marianna Marcjańska – 18 greg. 

18:00 Sp. rodzice: Anna Bińko – 8 rocz. śm., Kazimierz Bińko 

18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

20:00 Adoracja w milczeniu do 21:00 

 Piątek 19.11.2021  Łk 19, 45-48 
07:00 Śp. Marian Piekara – 30 dzień po śmierci 
07:00 Śp. za zmarłych: Michał, Maria, Piotr z rodziny – Bojarskich; Katarzyna, Edward, 

Aniela, Albert z rodziny Wilowskich oraz zmarli z rodzin: Pachla, Chomyszyn, 

Furgała, Osiewiczów    
08:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące 
08:30 Śp. Stefania Barcewicz-Pizoń – 6 greg. 



18:00 Śp. Władysława(k) Franciszek, Bonifacy, Grzegorz, Zofia, Stanisław, zmarli z 

rodzin Czarneckich i Osłowskich 

18:00 Śp. Marianna Marcjańska – 19 greg. 

18:00 Śp. Jadwiga Żebrowska – 2 rocz. śm., Stanisław, Edward oraz rodzice z obojga 

stron – o życie wieczne 

18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

Sobota 20.11.2021  Łk 20, 27-40 
07:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 
07:00 Śp. Bogumiła(k) Ślązak – 30 dzień po śmierci 

08:30 Śp. Marianna Marcjańska – 20 greg. 
08:30 Śp. Stefania Barcewicz-Pizoń – 7 greg. 

10:00 Adwentowy dzień Skupienia 
18:00 Śp. Adam Urbanowicz – 42 rocz. śm., Zofia, Anna, Andrzej, Maria i Wiktor – 

Urbanowicz oraz Mieczysław Siwko 

18:00 Śp. Janina Stomska – w kolejną rocznicę śmierci 

18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

Niedziela 21.11.2021 J 18, 33b-37 
07:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 
08:30 Śp. Stefania Barcewicz-Pizoń – 8 greg. 
08:30 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 
08:30 Rez.  
10:00 Śp. Kazimiera Świąder – 2 rocz. śm., Stanisław Świąder  

10:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Sławomira 

Kaczmarczyka z okazji urodzin 
10:00 Śp. Marianna Marcjańska – 21 greg. 
11:30 Dziękczynna Panu Bogu za 80 lat życia Ireny Wiczenbach z prośbą o potrzebne 

łaski i zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na kolejne lata 

życia 
11:30 Rez. 
11:30 Przyjęcie Ministrantów do Służby Liturgicznej Ołtarza 

13:00 Śp. Marianna Seroczyńska – 7 m-cy po śmierci 

18:00  Msza zbiorowa za zmarłych 

 
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Elblągu 

Adres: ul. Mostowa 18, 82-300 Elbląg • tel: 55 232 72 44 
e-mail: katedra@elblag.opoka.org.pl • strona: www.katedra.elblag.pl 

nr konta parafialnego:  PKO S.A. Elbląg, 46 1020 1752 0000 0502 0058 3120 
 

 
  Msze Święte Kancelaria Spowiedź 
  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  

 
intencje mszalne można zamawiać w kancelarii, a także w zakrystii; 

duszpasterze: ks. prałat Stanisław Błaszkowski • tel./fax. 55 641 26 60 
ks. Marek Piedziewicz, ks. Piotr Chmura, ks. Łukasz Sołtysiak 


