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EWANGELIA
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.
Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do
niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i
opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi
chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ
wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na
miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go
znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie
indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I
chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. (Mk 1,29-39)
JESTEŚMY POTRZEBNI
„Przynosili do Niego wszystkich chorych” (Mk 1, 32). Pomóc chorym znaleźć Jezusa – to
bez wątpienia zadanie, jakie stoi przed nami. Dołożyć starań, by osoba chora lub starsza
mogła wziąć udział w niedzielnej Mszy św., wyspowiadać się. Może tęskni za Jezusem, bo
już tak dawno nie była w swoim kościele, a nie ma śmiałości poprosić, by ktoś ją zawiózł?
Nie jesteśmy w stanie przywrócić nikomu zdrowia – to może tylko Bóg. Możemy jednak
mieć udział w uzdrawiającym działaniu Chrystusa, pomagając spotkać się z Nim osobom
chorym lub starszym, jakie znamy.
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
11 lutego przypada wspomnienie Matki
Bożej z Lourdes. Tego dnia obchodzić
będziemy XXV Światowy Dzień Chorego.
Msza św. dla chorych i ich opiekunów
połączona z namaszczeniem w ramach
święta Najświętszej M. P. z Lourdes będzie
miała miejsce 11 lutego (niedziela) o godz.
9.30. Zwracam się z prośbą aby pomóc
wszystkim chorym dotrzeć do kościoła
na tę Eucharystię
Wszystkim Drogim Parafianom i Gościom życzymy dobrego tygodnia.
Wyjeżdżającym na ferie zimowe życzymy dobrego wypoczynku Szczęść Boże!

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE
Zakończyliśmy wizytę duszpasterską,
zwaną kolędą. Bardzo dziękujemy
Wszystkim wiernym z naszej wspólnoty
parafialnej, których odwiedziliśmy w ramach
wizyty duszpasterskiej, dziękujemy za
gościnę i życzliwe przyjęcie.
W wielu miejscach słyszeliśmy wiele
pozytywnych cech na temat naszej parafii i
pracy duszpasterzy, co bardzo nas cieszy.
Mamy świadomość że w czasie kolędy
nie zawsze mogliśmy poświęcić
odpowiednią ilość czasu – dlatego
przepraszamy. Ale też jest możliwość by
przez cały rok przyjść do kapłana by
porozmawiać o sowich troskach.
Za życzliwą atmosferę spotkań, za
rozmowy, jak również za składane ofiary –
Bóg zapłać.
W naszej ocenie wizyta duszpasterska
była owocna i mamy nadzieję iż przyniesie
ożywienie życia religijnego w całej naszej
wspólnocie parafialnej.

98 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z
MORZEM
Burmistrz Władysławowa ma zaszczyt
zaprosić na obchody 98. rocznicy zaślubin
Polski z Morzem, które odbędą się w dniu
11 lutego 2018 r. we Władysławowie.
Program uroczystości:
14:00 - uroczysta msza święta w kościele
p.w. WNMP we Władysławowie
15:00 - przemarsz pod pomnik Antoniego
Abrahama i gen. Józefa Hallera: złożenie
kwiatów, przemówienia okolicznościowe
Prosimy o wystawienie pocztów
sztandarowych.

NAMASZCZENIE CHORYCH
Ludzie nieraz pytają: kiedy wezwać księdza
do chorego z „ostatnim namaszczeniem”?
Niekiedy decydują się na to, kiedy nie ma
już kontaktu z chorym i kapłan faktycznie
przychodzi za późno. A przecież wcale nie
musi tak być. Dlaczego nie wezwaliście
mnie wcześniej? Niejeden kapłan zadaje
takie właśnie pytanie rodzinie już zmarłego
chorego. – No, bo to przecież ma być
ostatnie namaszczenie. Takie na śmierć,
więc czekaliśmy do ostatniej chwili –
odpowiadają najczęściej. Nic bardziej
mylnego. Sakrament namaszczenia chorych
jest sakramentem żywych. Kościół naucza,
że
jest
to
sakrament
umocnienia
i uzdrowienia. Jest on potrzebny nie tylko
chorym, ale również ich bliskim we
wspólnym przeżywaniu prawdy, że człowiek
powołany jest do wspólnoty z Bogiem
w wieczności.
Przed wizytą księdza przychodzącego
z posługą sakramentu namaszczenia
chorych trzeba przygotować: stolik
z krzyżem i zapaloną świecą. Najważniejsze
jest jednak, aby domownicy i osoby
towarzyszące przygotowały się duchowo
i modliły się wraz z księdzem w intencji
chorego.

RUCH DOMOWEGO KOŚCIOŁA
Ruch Domowego Kościoła, zwany także
Oazą Rodzin, skupia małżeństwa (rodziny)
chcące pogłębić swoja wiarę i osobiste
relacje małżonków i ich dzieci z Bogiem.
Pogłębianiu tych relacji służą regularne
comiesięczne spotkania kręgów złożonych z
kilku rodzin. Na spotkaniach tych rozważane
jest Słowo Boże a także Dokumenty
Kościoła. Częścią spotkań jest także
wspólna modlitwa, dzielenie się problemami
i doświadczeniem duchowego wzrostu.
Opiekę duchową nad kręgami sprawuje
kapłan. Obecnie jesteśmy na etapie
tworzenia nowego kręgu, do którego nadal
poszukujemy paru małżeństw. Dlatego też
wszystkich zainteresowanych bardzo
serdecznie zapraszamy do naszej
wspólnoty Kościoła Domowego we
Władysławowie i prosimy o kontakt
z Księdzem Proboszczem.

NAUKI PRZEDŚLUBNE
Tych, którzy zamierzają wstąpić
w sakramentalny związek małżeński
zapraszamy do uczestniczenia w kursie
przedmałżeńskim. Pierwsze spotkanie
odbędzie się w poniedziałek 19 lutego o
godz. 19:00 w auli w domu parafialnym.
Nauki odbywać się będą przez cały tydzień
o godz. 19.00.

PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW.
 4 lutego nie ma katechezy po Mszy św. o
godz. 11.00.
 25 luty o godz. 15.00 - dzieciom
poświęcimy książeczki (Msza św.
dodatkowa, książeczki indywidualnie
zakupują rodzice);

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
 Bierzmowanie w naszej parafii będzie
miało miejsce 22 marca o godz. 18.00.
Sakramentu bierzmowania udzieli ks.
biskup Zbigniew Zieliński.
 Spotkania kandydatów do bierzmowania
(kl. III gim.) we wtorek 13 lutego o godz.
19.00. Spotkanie w domu parafialnym.
Proszę o zabranie indeksu.
CHRZEST ŚWIĘTY
Do wspólnoty kościoła została włączona:
Weronika Angelika Rolewska
ZMARLI
W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
† Maciej Kwiatkowski, ur. 1952, zam.
Abrahama
† Błażej Jagielak, ur. 1983, zam Gdańsk
Dobry Jezu a nasz Panie…
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Sakrament małżeństwa pragną zawrzeć:
 Magdalena Kupis, tutejsza parafia oraz
Paweł Patryk Jeka, Puck, Parafia
Rzymskokatolicka pw. św. Faustyny
Ktokolwiek znałby przeszkody
uniemożliwiające przez ww. osoby zawarcie
Sakramentu Małżeństwa, proszony jest o
powiadomienie duszpasterzy

SPOTKANIA BURMISTRZA
WŁADYSŁAWOWA Z MIESZKAŃCAMI
Burmistrz Władysławowa serdecznie
zaprasza do udziału w zebraniach
mieszkańców zgodnie z następującym
harmonogramem:
 Szotland: 23.02.2018r. (piątek), godz.
17:30 - Szkoła Podstawowa Nr 2 we
Władysławowie, ul. 1000-Lecia P.P. 2
 Żwirowa: 26.02.2018r. (poniedziałek),
godz. 17:30 - Zespół Szkół nr 1 we
Władysławowie, ul. Morska 1
 Cetniewo: 27.02.2018r. (wtorek), godz.
17:30 - Szkoła Podstawowa Nr 3 we
Władysławowie, ul. Drogowców 1
 Hallerowo: 28.02.2018. (środa), godz.
17:30 - Zespół Szkół nr 1 we
Władysławowie, ul. Morska 1,
 Śródmieście: 2.03.2018r. (piątek), godz.
17:30 - Urząd Miejski we Władysławowie,
ul. Gen. J. Hallera 19,
INTENCJE MASZALNE
6.30
7.00

17.00

KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Katecheza chrzcielna w styczniu tylko w
piątek 09.02 i 23.02 o g. 19.00 w salce na
plebani.

6.30

CARITAS ( wejście od ul. Świerkowej)
 Biuro Caritas czynne w każdy wtorek od
godz. 15.00 do 17.00.

7.00

 Przy naszej jadłodajni działa pracownia
warsztatowa św. O. Pio dla osób
samotnych, ubogich, bezdomnych i
wszystkich, którzy chcą zamienić nudę i
samotność na wspólną pracę, rozmowy i
spotkania. Pracownia czynna od
poniedziałku do piątku w g. 09.00 - 13.00.
 Jadłodajnia Św. O. Pio czynna od
poniedziałku do piątku: g.12.00 wydawanie posiłku rodzinom
g.12.30 - korzystanie z posiłku na miejscu

17.00

6.30

7.00

Poniedziałek 05.02. 2018
†† Klemens i Maria Proch
†† mąż Feliks Buja i rodzice i bracia
Buja
† Jan Styn
†† Jerzy Rekowski, Leszek Renusz (22
r. śm.)
† Agata Żaczek
† Jakub Selin
Wtorek 06.02. 2018
† Leon Skoczke (20 r. śm.)
† Krzysztof Szymański (zamówiona od
kolegów i koleżanek z MPWIK
EKOWIK)
†† Bronisława Miotk (r. śm.), Bogdan i
zmarłych z rodziny Miotk i Tarnowskich
†† syn Tomasz Pisarski, żona Teresa,
rodzice Julia i Stefan Pisarscy
†† Albert i Waleria Rigga i dusze w
czyśćcu cierpiące
† Wojciech Hebel (2 r. śm.)
†† szwagrowie Zbigniew i Henryk
†† Stefan Czapp (r. śm.) i zmarli z
rodziny Czapp
Środa 07.02.2018
†† Zbigniew, Irena i Franciszek
Bystram
†† Stefan Barlasz (1 r. śm.) i Anna
†† siostry z VI Róży Matek p.w. MB
Gromnicznej
† Augustyn Czapp

17.00

6.30
7.00

17.00

6.30

7.00

17.00

6.30
7.00

17.00

6.30

8.00

9.30

11.00

† Henryk Żuraw
†† Stanisław i Józef Fischer
†† Józef Guz (r. śm.) oraz Gertruda
Guz
Czwartek 08.02.2018
† Mieczysława Bolda (r. śm.)
†† Anastazja, Anna, Stanisław,
Tomasz, Henryk Przyradzcy
† Urszula i Jan Falińscy
†† Berta i Jan Ciskowscy
†† Stefania (24 r. śm.) i Franciszek
Biankowscy
†† Pelagia, Józef Głowienka i zmarli z
rodziny Kotowskich
Piątek 09.02.2018
†† rodzice Tekla i Alfons
†† Krzysztof Jaźwiński (r. śm.), Józef i
zmarli z rodziny
†† Tadeusz Lewicki (ur.) oraz zmarli z
rodziny Lewickich, Radhenów, Szych i
Zielke
† Władysław Derc (r. śm.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Boże błogosł. w 33
rocz. ślubu
† Józef Koss (ur.)
Sobota 10.02.2018
† teściowie Franciszek i Anna Gruba
† Antoni Myślisz (r. śm.)
†† Jan (26 r. śm.) i Anna Myślisz
†† Sławek Kupski i zmarli z rodziny
(zamówili państwo Różkowscy
†† Bronisława Kosmala oraz Joanna i
Andrzej Budzisz oraz Stanisław i
Krystyna Pilarczyk
Niedziela 11.02.2018
†† Leon (r. śm.) i Maria Bolda
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
rodziny
†† rodzice Kazimierz (22 r. śm.) i Anna
Patok
†† Jan Kloka oraz Juliusz i Agnieszka
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Boże błogosław. i
opiekę Matki Bożej dla Gabrieli z okazji
50 urodzin
za parafian
†† Bronisław, Augustyn i Albert Hadas
†† Leon i Zdzisław Skoczke
†† ojciec, bracia, bratowe z rodziny
Derc
†† Zofia i Jan oraz Agnieszka i Florian
†† Agnieszka, Wojciech, Tadeusz,
Marta, Ignacy, Wojciech, Hildegarda,
Ireneusz Przybylscy

11.00

12.30

14.00

18.00

†† Longina i Bogusław Abraham
†† rodzice Agnieszka i Paweł Goyke
† Genowefa Więzik (1 r. śm.)
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla matek z XXIV Róży p.w. Matki
Bożej z Lourdes i ich rodzin oraz o
życie wieczne dla zmarłych matek
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Pawła w 18
rocznicę urodzin
CHRZTY: Ksawery Mateusz Bendig,
Zuzanna Anna Szomborg, Hanna
Bronisława Kolberg (na Mszy św.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Boże błog. dla Jana w
60 rocz. urodzin
†† Edmund, Antonina, Ludwik (r. śm.)
Gren
†† Agnieszka, Jan Starosta, zmarłych z
rodziny, Marek i Daniel Milewski, †† z
rodziny

KAPLICA ŚW. JANA PAWŁA II
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 14.00 do 18.00
godz. 15.00 – Koronka do B. Miłosierdzia
KIOSK PARAFIALNY i SALA PAPIESKA
czynne w dni powszednie od 15.10 do 17.30
w niedzielę od 9.00 do 15.00
PORADNICTWO RODZINNE
Poradnia Rodzinna czynna w naszej parafii
we wtorek, godz. 19.00-20.00
SPOWIEDŹ
Podczas każdej Mszy św. i 30 minut przed
Mszą św. wieczorną
BIURO PARAFIALNE
poniedziałek, środa, piątek
godz. 9:30 – 11:00; 16.00-17.00
(w poniedziałek w biurze dyżur pełni proboszcz)

MSZE ŚW. W NASZYM KOŚCIELE
niedziela - godz. 6.30, 8:00, 9:30,
11.00, 12.30.14.00 18.00;
dni powszednie o godz. 6.30, 7.00, 17.00
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP
ul. Żeromskiego 32; 84-120 Władysławowo
tel./fax 58 674 02 74; wladyslawowo@tchr.org;
www.parafia.wladek.pl
www.facebook.com/wniebowziecie.nmp.wladek/
\

