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„Człowiek w takiej 
mierze ma się 
posługiwać 
stworzeniami, w jakiej 
mu one pomagają do 
osiągnięcia celu życia: 
czyli służby i chwały 
Bożej. W takiej zaś 
mierze ma się ich 
pozbywać, w jakiej są 
przeszkodą do tegoż 
celu. (Fragment Zasady i 
Fundamentu)” 
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 Uroczysty ingres biskupa 

Jacka Jezierskiego do ka-

tedry Św. Mikołaja w El-

blągu odbędzie 8 czerwca 

o godz. 17.00. Wcześniej, 

28 maja, obejmie on kanonicznie urząd biskupa elblą-

skiego. 

 

– Jako ustępujący z Urzędu, z radością witam mojego 

Następcę, Drogiego Brata w Biskupstwie – napisał 

dotychczasowy ordynariusz diecezji biskup Jan Styrna. 

– Życzę Mu potrzebnych łask Bożych i życzliwej 

współpracy ludzi. Otoczmy naszego Pasterza serdecz-

ną modlitwą i ochotną gotowością współpracy dla 

duchowego dobra i zbawienia ludzi – zaapelował do 

wiernych diecezji. 

 

Bp Styrna skierował również słowa podziękowania do duchowieństwa i wiernych, a 

swojego następcę powierzył opiece Matki Bożej oraz Świętych i Błogosławionych 

Ziemi Elbląskiej. 

 

Papież Franciszek mianował bp. Jacka Jezierskiego ordynariuszem diecezji elbląskiej 

10 maja br. na miejsce dotychczasowego biskupa Jana Styrny, który zrezygnował z 

kierowania diecezją z powodów zdrowotnych. 

 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 18 maja  2014 
800  + 16r.ś. Mieczysław Gorczyński 
930 o bł. dla Sławomira Turczyk z okazji imienin i z okazji 34r.ur. Ani o 
zdrowie i bł. Boże 
1100 + Leokadia Usnarska, Leon Usnarski i rodziców z obojga stron 
1230  + Antoni Brzeziński  z rodz. Brzezińskich, Maliszewskich, Pazgrad, 
Andrukajtis 
1800  + Maria Wardzyńska 
Poniedziałek, 19 maja 2014 
700   +  Zofia Filipowicz w 1r.ś. 
1800  4r.ś. Marianna i Andrzej o bł. Boże 
Wtorek,  20 maja  2014 
700   +  Aldona Bocian 
1800  + Beata i Janusz Hryniewieccy 
Środa  21 maja 2014 
700   + Jan Strzyżewski 
1800  + 6r.ś. Andrzej Sanigórski i zm. z rodziny 
1800  + Władysław Ponieawż 7r.ś. Marek, Jerzy, Władysław, Adam, 
Wojciech 
Czwartek, 22 maja  2014 
700   Beata i Janusz Hryniewieccy 
1800 ++ Halina i Jan Gryta w 12r.ś. 
Piątek, 23 maja 2014 
700 + Kazimiera Rajca   
1800  + Wiesław Mroczek 10r.ś., Franciszek Mroczek, Grzegorz Stefanowicz 
Sobota,  24 maja 2014 
700   + 
1800  ++ Bronisława(k), ks. Zygmunta, Heleny, Stanisława zm. z rodz. 
Załęskicch, Mierzejewskich, Kobylińskich o życie wieczne 
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Biskup Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 roku w Olsztynie. W latach 1967-

1974 studiował w Seminarium Duchownym w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął 

w Olsztynie 16 czerwca 1974, w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, z rąk biskupa Józefa Drzazgi. 

 

Jako wikariusz pracował w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku 

(1974-1976) i w parafii św. Mikołaja w Elblągu (1977-78), gdzie prowadził również 

duszpasterstwo głuchych i niewidomych. 

 

19 lutego 1994 r. otrzymał od papieża Jana Pawła II nominację na biskupa pomocni-

czego archidiecezji warmińskiej. Święcenia biskupie przyjął 5 marca 1994 w konkate-

drze pw. św. Jakuba w Olsztynie. Swoją dewizę biskupią - Veritas Christi Liberat 

(Prawda Chrystusa wyzwala) - wybrał dla upamiętnienia encykliki Jana Pawła II „Veri-

tatis splendor”. 

 

Bp Jacek Jezierski jest teologiem dogmatykiem, specjalizuje się w historii teologii i 

ekumenizmie. Wykładał m.in. w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie. Z jego ini-

cjatywy odbyły się poszukiwania szczątków doczesnych Mikołaja Kopernika w kate-

drze fromborskiej. W roku 2004 rozpoczęły się prace archeologiczne, kierowane przez 

prof. Jerzego Gąssowskiego. Znaleziono szczątki, które po przeprowadzeniu badań 

specjalistycznych zostały zidentyfikowane jako należące do Wielkiego Astronoma. 

 

Dotychczas był biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej. Ma 65 lat. 

 

Święci znani… i nie znani 

Święty Adrian z Canterbury, opat 
 Adrian (znany także jako Hadrian) urodził się w 

VII w. w północnej Afryce. W wieku ok. 10 lat 

przybył z rodziną do Neapolu, uciekając przed 

arabską inwazją. Wstąpił do klasztoru benedyk-

tynów niedaleko Monte Cassino. Został z cza-

sem opatem Niridanum, klasztoru na wyspie Nisida w Zatoce Neapolitańskiej. Papież 

św. Witalian (pontyfikat 657-672) nominował go dwukrotnie na arcybiskupa Canter-

bury. Adrian odmówił przyjęcia tego zaszczytu, gdyż uważał się za niegodnego. Na to 

miejsce zaproponował św. Teodora z Tarsu. Witalian zgodził się, ale mianował Adria-

na asystentem nowego arcybiskupa Canterbury. Obaj przez Francję wyruszyli w 668 r. 

do Brytanii. 

Podczas podróży Adrian został uwięziony przez Ebroina, burmistrza Neustrii we Fran-

cji, który podejrzewał, że Święty udaje się do angielskich królów z tajną misją od cesa-

rza Konstansa II. Teodor musiał pojechać dalej sam. Kiedy Adrian został uwolniony, 

pojechał do Brytanii i tam został mianowany opatem w klasztorze świętych Piotra i 

Pawła w Canterbury (późniejsze opactwo św. Augustyna z Canterbury). Adrian wspie-

rał biskupa Teodora w umacnianiu rzymskiego Kościoła w Anglii. Jemu przypisuje się 

zasługę utrwalenia chorału gregoriańskiego w angielskich kościołach. 

Opat Adrian przekształcił szkołę klasztorną w Canterbury w prężny ośrodek naukowy, 

w którym wiedzę pobierało wielu studentów, także z zagranicy. Oprócz prowadzenia 

studiów biblijnych, nauczał tam greki i łaciny, matematyki, poezji i astronomii. Tłuma-

czył też na staroangielski. 

Zmarł 9 stycznia 710 roku i został pochowany w klasztornym kościele. Jego grób stał 

się miejscem licznych pielgrzymek za sprawą cudów. Kiedy nastąpiło otwarcie grobu 

w roku 1091, ciało znaleziono w nienaruszonym stanie. 

 

 

HUMOR 

Na pustyni wyczerpany człowiek wdrapał się na wielką wydmę. 
Na dole oaza, więc już całkiem bez sił zsuwa się w dół. Nagle 
patrzy, a na dole siedzi lew i się oblizuje na jego widok. 
- Panie Boże, wzbudź w tym lwie jakieś chrześcijańskie odruchy - 
woła wędrowiec! 
Na to lew 
- Pobłogosław ten posiłek....  

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu na tacę. 
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