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 Ogłoszenia Parafialne 
1. We wtorek 14 lutego  

– Święto patronów Europy, 
Świętych Cyryla  

i Metodego. 

2. W środę zakończyliśmy wizytę 
duszpasterską - kolędę w naszej 

Parafii. Bardzo serdecznie 
dziękujemy za przyjęcie nas  

po kolędzie, za wspólną modlitwę, 
złożone ofiary, za poczęstunek  

i za wszelką życzliwość z jaką 
spotkaliśmy się w waszych domach 

i mieszkaniach. 

3. W najbliższą sobotę odbędzie się 
Parafialny bal charytatywny. 

Gdyby ktoś chciał dołączyć  
o tego wspaniałego wydarzenia, 
zapisy trwają jeszcze w zakrystii  

i kancelarii parafialnej. 

Szczegóły balu zostały podane  
na FB naszej parafii. 

4. Przygotowanie osób dorosłych 
do bierzmowania rozpoczniemy  
w środę 1 marca 2023 roku o godz. 
19.00 w sali Domu Parafialnego. 
5. Zachęcamy do nabycia Gościa 
Niedzielnego z dodatkiem Gość 
Elbląski. 

6. W minionym tygodniu odeszli 
do wieczności: 

śp. Alina Władysława Zalewska  
z ul. Krótkiej – l. 85, 

śp. Wiesław Kułakowski  
z ul. Teatralnej – l. 77, 

śp. Helena Maria Tomaszewicz  
z ul. Giermków – l. 92. 

 
Poniedziałek 13.02.2023 

07:00 Śp. Jarosław Jaczewski 

07:00 Śp. Roman Rzodkiewicz, zmarli z rodziny 

08:30 Śp. Tadeusz – 22 greg. 

08:30 Śp. Czesław – 13 greg. 

18:00 
Śp. Bolesław Lewandowski, Stanisław, Jadwiga, Stefan, Anna i 
rodzeństwo z obojga stron 

18:00 Śp. Danuta Stankiewicz, Adela Cylke, rodzice z obojga stron 

18:00 Śp. Tadeusz Zaradkiewicz 

Wtorek 14.02.2023 

07:00 Śp. Łukasz Kamiński  

07:00 
W intencji synów Cyryla i Metodego o nawrócenie, Boże bł., 
Dary Ducha Świętego i Bożą Opaczność 

08:30 Śp. Tadeusz – 23 greg. 

08:30 Śp. Czesław – 14 greg. 

18:00 Śp. Grażyna Czyżak 

18:00 O poszanowanie życia dla Macieja, Łukasza Pietneli i Mateusza 
Pietneli 

18:00 Śp. Czesława Hagedorn, Waldemar Jaworski, Barbara Nos 

Środa 15.02.2023 

07:00  

08:30 Śp. Tadeusz – 24 greg. 

08:30 Śp. Czesław – 15 greg. 

18:00 Śp. Stefan i Kazimierz Lewandowscy oraz ich rodzice 

18:00 Śp. Jerzy Rogoża, rodzice z obojga stron, Zdzisław Wróblewski 

18:00 W intencji próśb i podziękowań do MBNP 



Czwartek 16.02.2023 

07:00  

08:30 Śp. Tadeusz – 25 greg. 

08:30 Śp. Czesław – 16 greg. 

18:00 Śp. Jadwiga Sitko – 30 dzień po śmierci 

20:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21:00 

Piątek 17.02.2023 

07:00 
O Boże bł. oraz opiekę świętego Patrona dla Zgromadzenia 
Sióstr św. Józefa w kolejną rocznicę powstania Zgromadzenia.   

07:00 Śp. Joanna Januszewska, Jadwiga, Aleksy, Gerard Rezmer 

08:30 Śp. Tadeusz – 26 greg. 

08:30 Śp. Czesław – 17 greg. 

18:00 
Czesława Szafrańska we wspomnienie 100 rocznicy urodzin – 
int. od rodziny Szopniewskich z Bydgoszczy 

18:00 
Dziękczynna za 81. l. życia Zygmunta z prośbą o zdrowie, Boże 
bł., opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski na dalsze lata życia. 

Sobota 18.02.2023 

07:00  

08:30 Śp. Tadeusz – 27 greg. 

08:30 Śp. Czesław – 18 greg. 

18:00 Śp. Stanisław Gajda 

18:00 Śp. Genowefa Franczak–Balcer – 30 dzień po śmierci 

Niedziela 19.02.2023 

07:00 Śp. Czesław – 19 greg. 

08:30 
Śp. Mieczysław Siwko, Konstancja, Piotr, Paweł, Aldona, Piotr, 
Władysław, Czesława Siwko  

08:30 Śp. Tadeusz – 28 greg. 

10:00 Śp. Władysław Kanderski, zmarli z rodzin z obojga stron 

10:00 
Śp. Regina Adamczyk, Adam Kustra, zmarli z rodzin Błaszczyk, 
Waszak, Kabelis, Kustra  

11:30 
O Boże bł. i opiekę Matki Bożej na Każdy dzień życia dla 
Małgorzaty Wiczenbach z okazji urodzin. 

11:30 
Dziękczynna za 50. l. pożycia małżeńskiego Alicji i Henryka 
Lębowicz z prośbą o Boże bł. na kolejne lata dla całej rodziny 

13:00 Śp. Stanisław Gałczyk, zmarli z rodziny 

18:00 Śp. Antonina i Jan Mongiałło 
 

Z orędzia Ojca Świętego Franciszka na XXXI Światowy Dzień Chorych 

Bracia, siostry, nigdy nie jesteśmy gotowi na chorobę. A często nawet  

do przyznawania się, że jesteśmy coraz starsi. Boimy się bezbronności,  

a wszechobecna kultura rynkowa popycha nas do tego, by jej zaprzeczać.  

Dla kruchości nie ma miejsca. A zło, wdzierając się w nasze życie i atakując nas, 

powala nas nieprzytomnych na ziemię. Może się więc zdarzyć, że inni nas opuszczą, 

albo że wydaje nam się, iż musimy ich porzucić, aby nie czuć wobec nich ciężaru.  

Tak zaczyna się samotność i zatruwa nas gorzkie poczucie niesprawiedliwości,  

dla której nawet Niebo zdaje się zamykać. Rzeczywiście, trudno nam trwać w pokoju 
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  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 
 

z Bogiem, gdy niszczy się nasze relacje z innymi i z samymi sobą. Dlatego tak ważne 

jest, także w odniesieniu do choroby, aby cały Kościół skonfrontował  

się z ewangelicznym przykładem dobrego Samarytanina, aby stać się wartościowym 

„szpitalem polowym”: jego misja bowiem, zwłaszcza w okolicznościach 

historycznych, które przeżywamy, wyraża się w sprawowaniu opieki. Wszyscy 

jesteśmy delikatni i wrażliwi; wszyscy potrzebujemy tej współczującej uwagi, która 

potrafi się zatrzymać, zbliżyć, uzdrowić i podnieść. Sytuacja, w jakiej znajdują  

się chorzy jest więc apelem, który przerywa obojętność i spowalnia krok tych, którzy 

idą naprzód, jakby nie mieli sióstr i braci. 

Światowy Dzień Chorego nie wzywa bowiem jedynie do modlitwy i bliskości 

z cierpiącymi; ma również na celu uwrażliwienie Ludu Bożego, instytucji służby 

zdrowia i społeczeństwa obywatelskiego na nowy sposób wspólnego podążania 

naprzód. Przytoczone na początku proroctwo Ezechiela zawiera bardzo surowy osąd 

priorytetów tych, którzy sprawują nad ludźmi władzę ekonomiczną, kulturalną  

i wykonawczą: „Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste 

zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej 

nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście  

z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i z okrucieństwem 

obchodziliście się z nimi” (34, 3-4). Słowo Boże jest zawsze oświecające i aktualne. 

Nie tylko w oskarżaniu, ale także w tym, co proponuje. Zakończenie przypowieści  

o dobrym Samarytaninie sugeruje nam bowiem, w jaki sposób realizowanie 

braterstwa, zapoczątkowane przez spotkanie twarzą w twarz, może być poszerzone  

na zorganizowaną opiekę. Gospoda, karczmarz, pieniądze, obietnica wzajemnego 

informowania się o stanie chorego (por. Łk 10, 34-35): to wszystko każe nam myśleć 

o posłudze kapłanów, pracy personelu służby zdrowia i opieki społecznej, 

zaangażowaniu członków rodzin i wolontariuszy, dzięki którym każdego dnia,  

w każdej części świata, dobro przeciwstawia się złu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


