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 Z orędzia Ojca Świętego Franciszka do młodzieży
 Maryja wstała 

Po zwiastowaniu Maryja mogłaby skupić się na samej sobie, na zmartwieniach i 

obawach, związanych z jej nowym stanem. A jednak nie czyni tego, ale całkowicie ufa Bogu. 

Myśli raczej o Elżbiecie. Wstaje i wychodzi na światło słoneczne, tam, gdzie panuje życie i 

ruch. Choć szokująca zapowiedź anioła wywołała w jej planach „trzęsienie ziemi”, ta młoda 

kobieta nie pozwala się sparaliżować, ponieważ w jej wnętrzu znajduje się Jezus, moc 

zmartwychwstania. Nosi już w sobie Baranka złożonego w ofierze i zarazem wiecznie żywego. 

Maryja powstaje i wyrusza w drogę, ponieważ jest pewna, że Boże plany są najlepszym 

możliwym projektem jej życia. Maryja staje się świątynią Boga, obrazem pielgrzymującego 

Kościoła, Kościoła, który wychodzi i oddaje się na służbę, Kościoła niosącego Dobrą Nowinę! 

Doświadczenie w swym życiu obecności zmartwychwstałego Chrystusa, spotkanie z 

Nim „żywym” — to największa duchowa radość, to eksplozja światła, wobec której nikt nie 

może pozostać „w bezruchu”. Natychmiast wprawia ona w ruch i przynagla do niesienia innym 

tej nowiny, do dawania świadectwa radości z tego spotkania. To właśnie ona ożywiała pośpiech 

pierwszych uczniów, w dniach, które nastały po zmartwychwstaniu: „niewiasty więc 

pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego 

uczniom” (Mt 28,8). 

W opisach zmartwychwstania, często występują dwa czasowniki: zbudzić oraz 

powstać. Za ich pomocą Pan przynagla nas do wyjścia ku światłu, do tego, byśmy dali się Mu 

prowadzić, abyśmy mogli wyjść poza progi wszystkich naszych zamkniętych drzwi. „Dla 

Kościoła jest to znaczący obraz. Także i my, jako uczniowie Pana i jako Wspólnota 

chrześcijańska, jesteśmy wezwani do szybkiego powstania, aby wejść w dynamiczną 

rzeczywistość zmartwychwstania i pozwolić się prowadzić Panu po drogach, które chce nam 

wskazać”. 

Matka Boża jest wzorem młodych ludzi będących w ruchu, którzy nie trwają bierni 

przed lustrem, podziwiając swoje odbicie, ani nie wpadają w „pułapki” sieci. Jest ona 

całkowicie zwrócona ku temu, co na zewnątrz. Jest kobietą paschalną, w stanie niekończącego 

się exodusu, wychodzenia poza siebie, ku wielkiemu Innemu, którym jest Bóg i ku bliźnim, 

braciom i siostrom, zwłaszcza najbardziej potrzebującym, jak było to w przypadku jej kuzynki 

Elżbiety. 

...i poszła z pośpiechem 
Św. Ambroży z Mediolanu pisze w komentarzu do Ewangelii wg św. Łukasza, że 

Maryja skierowała się pośpiesznie ku górom, ponieważ „pchnęła Ją do drogi obudzona 

pragnieniem pochodzącym z wewnętrznej radości i gorliwością w spełnieniu obowiązku. 

Dokąd Ona, wypełniona Bogiem, miała zmierzać z pośpiechem, jeśli nie ku górze? Łaska 

Ducha Świętego nie zna powolnych rachub”. Pośpiech Maryi jest więc wyrazem troskliwego 

20. listopada 2022 



przynaglenia do służby, do radosnego głoszenia, do pełnej gotowości odpowiedzi na łaskę 

Ducha Świętego. 

Maryja pozwoliła, by wyzwaniem stały się dla niej potrzeby jej starszej kuzynki. Nie 

wycofała się, nie pozostała obojętną. Myślała bardziej o innych, niż o sobie samej. I to wniosło 

w jej życie dynamizm i entuzjazm. Każdy z was może zadać sobie pytanie: w jaki sposób 

reaguję na potrzeby, jakie widzę wokół siebie? Czy myślę natychmiast o usprawiedliwieniu, 

by zwolnić się z obowiązku, czy też wykazuję zainteresowanie i oddaję siebie do dyspozycji? 

Oczywiście, nie możecie rozwiązać wszystkich problemów świata. Ale być może możecie 

zacząć od tych, które są najbliżej was, od spraw w waszej okolicy. Kiedyś ktoś powiedział 

Matce Teresie z Kalkuty: „To, co matka robi, jest zaledwie kroplą w oceanie”. A ona 

odpowiedziała: „Ale gdybym tego nie robiła, w oceanie byłoby o jedną kroplę mniej”. 

Wobec konkretnej i pilnej potrzeby, należy działać pośpiesznie. Jak wiele osób na świecie 

czeka na odwiedziny kogoś, kto się nimi zajmie! Ileż osób starszych, chorych, uwięzionych, 

iluż uchodźców potrzebuje naszego współczującego spojrzenia, naszych odwiedzin, jako brata 

lub siostry, pokonujących barierę obojętności! 

 Ogłoszenia Parafialne 
1. Dzisiaj Uroczystość Jezusa 

Chrystusa Króla Wszechświata. 
Zakończenie Roku Kościelnego.  

Po Mszy świętej o godz. 10.00 
wystawienie Najświętszego 

Sakramentu, odmówimy Litanię  
do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa i akt poświęcenia rodzaju 
ludzkiego Jezusowi Chrystusowi 

Królowi Wszechświata. 

2. Różaniec z wypominkami  
za zmarłych o godz. 17.30. 

3. Kartki na Zaduszki i na Mszę św. 
zbiorową za zmarłych można 

składać przez cały listopad. 

4. W tym tygodniu obchodzimy: 
 poniedziałek (21.11.) - Ofiarowanie 

Najświętszej Maryi Panny, 
 wtorek (22.11.) - Św. Cecylii, 

Dziewicy i Męczennicy 
 czwartek (24.11.) - Św. 

Męczenników Andrzeja  
Dung – Lac, Kapłana i Towarzyszy 

5. We wtorek 22 listopada 2022 
roku o godz. 17.00 i 19.00 w sali 

Domu Parafialnego odbędzie  
się spotkanie dla rodziców dzieci , 

które w tym roku przygotowują 
się do Pierwszej Komunii Św. 

Bardzo proszę o potraktowanie 

jednego terminu spotkań  
jako obowiązkowe. 

6. Od przyszłej niedzieli 
rozpoczyna się Adwent – okres 
przygotowania do uroczystości 
Narodzenia Pańskiego. 

7. Za tydzień przed katedrą będą 
zbierane ofiary do puszek z 
przeznaczeniem na działalność 
charytatywną – Caritas Diecezji 
Elbląskiej i Parafię Św. Mikołaja. 
 

8. Pan organista Janusz Borowski  
i Pan Kościelny Jacek Wróbel 
roznoszą opłatki na stół 
wigilijny. Poświęcony opłatek,  
którym dzielimy się podczas 
Wigilii jest symbolem jedności  
i pokoju. Niech nie zabraknie  
go w tym roku w naszych  
domach i mieszkaniach. 

9. Na przełomie grudnia i stycznie 
odbędzie się w Rostocku Kolejne 
Europejskie Spotkanie Młodych  
w duchu Taizé. To propozycja dla 
osób młodych od 18. Do 35. Roku 
życia. Zainteresowanych prosimy  
o kontakt. 



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

10. W minionym tygodniu odeszli 
do wieczności: 

 

śp. Krzysztof Zielmachowicz  
z ul. Freta – l. 63, 

śp. Edyta Król  
z ul. Freta – l. 52. 

 

Scimus Christum surrexisse 
a mortuis vere: tu nobis, 

victor Rex, miserere. Amen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poniedziałek 21.11.2022 
07:00 W intencji Panu Bogu wiadomej 
08:30 Za zmarłych z rodziny 
18:00 Śp. Ks. Biskup Jan Styrna – 21 greg. 
18:00 Śp. Leon Żaba – 30 dzień po śmierci 
18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

Wtorek 22.11.2022 
07:00 Śp. Ks. Biskup Jan Styrna – 22 greg. 
08:30 O zdrowie dla Barbary 
18:00 Śp. Krystyna i Konrad Limperg, Halina i Zdzisław Stanny, 

Maryla i Leszek Pietrzak, Mirosława i Lech Bobkowscy 
18:00 Śp. Teodora Woźna – 30 dzień po śmierci 
18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

Środa 23.11.2022 
07:00 Śp. Ks. Biskup Jan  Styrna – 23 greg. 
08:30 Śp. Angelika Wołynko 
18:00 Śp. Maria Skorupa, jej rodzice i rodzeństwo 
18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 
18:00 W intencji próśb i podziękowań do MBNP 

Czwartek 24.11.2022 

07:00 Śp. Ks. Biskup Jan Styrna – 24 greg. 

08:30 O zdrowie dla Barbary 

08:30 Śp. Franciszka Januszek, Franciszek Januszek 

18:00 
Śp. Marek Drzewoszewski, Julianna, Stanisław i Jerzy 
Drzewoszewscy, Eugeniusz Kuligowski, Zbigniew Kacmajor 

18:00 
Śp. Henryk Heida, Jadwiga i Stanisław Heida, Bronisława, 
Aleksy, Jacek i Stanisław Paruzel, Genowefa Szczerbowska 

18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

20:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21:00 

  Piątek 25.11.2022 

07:00 Śp. Zofia i Franciszek 

07:00 
Dziękczynna za 50. l. życia z prośbą o Boże bł., opiekę Matki 
Bożej i potrzebne łaski dla Katarzyny 



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), 20:00 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 
 

08:30 Śp. Wincentyna i Jan  

08:30 Śp. Ks. Biskup Jan Styrna – 25 greg. 

18:00 Śp. Danuta Partycka  

18:00 Śp. Marek Michalak  

18:00 
Śp. zmarli z rodziny Smoliniec: Michał, Anna, Mikołaj, 
Katarzyna, Jarosław, Hanna 

18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

Sobota 26.11.2022 

07:00 Śp. Anna i Stanisław Uszak oraz zmarli z rodziny 

07:00 Śp. Ks. Bp Jan Styrna – 26 greg. 

08:30 Śp. zmarli z rodziny Małek: Adela, Stanisław, Jan, Bogusław 

18:00 
Śp. Henryka i Czesław Popiołek oraz zmarli z rodziny, Jan 
Hajduczenia, Leszek Frączkowski, Jadwiga Branicka  

18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

Niedziela 27.11.2022   

07:00 Śp. Ks. Biskup Jan Styrna – 27 greg. 

08:30 
Śp. Danuta Stolarska, Bogusław, Mirosław, Józef, Monika, 
rodzice z obu stron i rodzeństwo 

08:30 Śp. Zdzisław Bożyczko  

08:30 W intencji Służby Liturgicznej Dorosłych 

10:00 Śp. Marek Michalak  

10:00 Śp. Piotr Parzonka i zmarli z rodzin: Parzonka i Pawłowskich 

11:30 Śp. Zygmunt, zmarli z rodzin: Lidtke i Rybickich 

11:30 Śp. Zofia Kostiów, jej rodzice Krystyna i Józef Puzon 

13:00 Msza Święta chrzcielna 

18:00 Msza zbiorowa za zmarłych 

 


