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EWANGELIA (Mk 3,20-35)
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić
się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono
bowiem : „Odszedł od zmysłów”.
Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez
władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać
szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się
ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli
więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz
koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli
mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili,
będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha
nieczystego”.
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go
przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i
bracia na dworze pytają się o Ciebie”.
Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących
wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest
bratem, siostrą i matką”.
Dialog
Królestwo wewnętrznie skłócone nie może się ostać. Podobnie jest z małżeństwem i
rodziną. Dlatego tak ważny jest dialog. On pozwala wzrastać i rozwijać się miłości, a w
sytuacjach trudnych staje się ratunkiem. Pierwszym warunkiem udanego dialogu jest
znalezienie czasu dla siebie. Następnym – cierpliwe wysłuchanie drugiej strony, danie jej
szansy powiedzenia wszystkiego, co uważa za ważne. Trzeba umieć powstrzymać swój
język, który od razu rwie się, by wyrażać własne opinie, rady, by krytykować. Bywają
osoby, które zdają się wszystko wiedzieć najlepiej. Trudno z nimi rozmawiać, bo nie
potrafią słuchać. Dialog wymaga od partnerów okazania sobie wzajemnego szacunku,
cierpliwości i przekonania, że druga osoba ma mi coś ważnego do przekazania, a ja chcę
to koniecznie usłyszeć.
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Przez cały czerwiec zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Nabożeństwa o godz. 17.30.
Zachęcamy do rodzinnego odmawiania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Wszystkim Parafianom, Gościom, Solenizantom i Jubilatom tygodnia życzę obfitości
Bożych łask płynących przez przyczynę Najświętszego Serca Pana Jezusa, które jest
pełne dobroci i miłości

RODZINNY FESTYN
U MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ
10.06.2018, godz. 13:30-19:00
koncerty, gry, konkursy, zabawy, loterie
fantowe, strzelnice, grill, ciasta, kawa…
Program sceniczny:
13.30 - występ Niepublicznego Punktu
Przedszkolnego „ABC” Przedszkolaka”
14.00 - schola młodzieżowa
14.20 - zespół „Dzieci Maryi”
14.40 - koncert Weroniki Sikory
15.00 - diakonia muzyczna wspólnoty
„Jemu Chwała”
15.15 - koncert Karoliny Jachimkowskiej
15.30 - koncert Piotra Grabowskiego
16.00 - Kaszubianki
16.15 - Młodzieżowy PZC oraz Wiara i
Światło
16.30 - koncert zespołu Paweł Siluk
Steiner Roni
17.15 - Koncert zespołu PulsBand
18.00 - Ogłoszenie wyników w
konkursach
- Losowanie nagród głównych w
loterii fantowej
- Zakończenie festynu
MSZA ŚW. W PORCIE
W niedziele 24 czerwca w Porcie o godz.
14.00 zostanie odprawiona Msza św. w
intencji ludzi morza, a w sposób szczególny
w intencjach rybaków oraz żywych i
zmarłych pracowników Szkunera".
CARITAS ( wejście od ul. Świerkowej)
 Biuro Caritas od czerwca na czas
sezonu będzie nieczynne.
 Przy Caritas działa Pracownia
Miłosierdzia św. O. Pio dla osób
samotnych, ubogich, bezdomnych i
wszystkich, którzy chcą zamienić nudę i
samotność na wspólną pracę, rozmowy i
spotkania. Pracownia jest czynna od
poniedziałku do piątku w g. 09.00 - 13.00.
NAUKI PRZEDŚLUBNE
Tych,
którzy
zamierzają
wstąpić
w sakramentalny
związek
małżeński
zapraszamy do uczestniczenia w naukach
przedmałżeńskich.
Spotkania
od
poniedziałku do soboty w dniach 18-23
czerwca o godz. 19.00. Spotkanie w auli
domu parafialnego.

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
Serdecznie zapraszam na uroczyste
zakończenie roku pracy LSO wszystkich
kandydatów, ministrantów i lektorów oraz
rodziców.
Msza
Święta
w
sobotę
16.06.2018r. o godzinie 9:30, po Mszy św.
ognisko.
ROCZNICA ŚMIERCI KS. ALOJZEGO
PIŁATA
16 czerwca (sobota) obchodzimy 49 rocz.
śmierci ks. Alojzego Piłata proboszcza
parafii we Władysławowie. Zapraszamy na
Msze św. w jego intencjach o godz. 18.00
oraz na różaniec przy jego grobie na godz.
20.00.
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Nabożeństwo Fatimskie ma charakter
ekspiacyjny i obejmują głównie wspólne
odmawianie różańca. Jest to odpowiedź na
dwa wezwania Maryi: do modlitwy oraz do
czynienia pokuty za grzeszników.
Najbliższe nabożeństwo rozpocznie się we
wtorek 12 czerwca
godz. 17.15 - I część różańca
godz. 21.00 - Nieszpory Maryjne i procesja
światła.
Środa 13 czerwca
godz. 9.30 - II część różańca,
godz. 15.00 - Koronka do Bożego
Miłosierdzia i III część różańca,
godz. 17.15 - IV część różańca i
nabożeństwo czerwcowe
godz. 18.00 - Msza święta i procesja
światła.
STOWARZYSZENIA RODZIN
ABSTYNENCKICH I POMOCY W
RODZINIE
W piątek 15 czerwca o godz. 9.30
odprawimy mszę św. z okazji 26 rocznicy
założenia
Stowarzyszenia
Rodzin
Abstynenckich i Pomocy w Rodzinie. Tego
też dnia we Władysławowie rozpocznie się
ogólnopolski „Zlot Trzeźwościowy”
KLERYCY WSD GDAŃSK
W przyszłą niedziele (17.06) będziemy
gościć kleryków z Seminarium Gdańskiego,
którzy podzielą się świadectwem o swoim
powołaniu. Ofiary z tej niedzieli są
przeznaczone
na
utrzymanie
Arcybiskupiego Seminarium w Gdańsku.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Sakrament małżeństwa zawali:
Radosław Eland/Paulina Grapp
Dawid Kustusz/ Agnieszka Lech
Agnieszka Przybył/ Wojciech CzeszejkoSochacki

7.00

CHRZEST ŚWIĘTY
Do wspólnoty kościoła zostali włączeni:
Dominik Pascal Matyjanka, Ksawery Marek
Mudlaff, Hanna Katarzyna Guz, Julian Karol
Potrykus, Kajetan Brunon Tarnowski

18.00

KATECHEZA PRZED CHRZTEM
22 czerwca o g. 19.00 w salce na plebani.
WIARA I ŚWIATŁO
Msza święta dla wspólnoty „Wiara i Światło”
odbędzie się 17.06. o godz. 15.00. Po Mszy
spotkanie w auli św. Wojciecha
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Zapraszamy na Koronkę do Bożego
Miłosierdzia w każdy piątek po Mszy świętej
wieczornej. Intencje do Koronki wypisujemy
na karteczkach i składamy do skrzynki przy
obrazie Jezu Ufam Tobie.
NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY
Ważne intencje wypisujemy na karteczkach
i składamy do skrzynki przy obrazie Matki
Bożej NP. Na Nowennę do MB Nieustającej
Pomocy zapraszamy w środy przed Msza
świętą wieczorną o godz. 17.45.
BIULETYN PARFIALNY DOSTĘPNY
TAKŻE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Wszystkich zainteresowanych subskrypcją
biuletynu w formie elektronicznej prosimy o
zostawienie swojego adresu na stronie
naszej parafii. Biuletyn co tydzień będzie
przychodził na email.
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INTENCJE MSZALNE
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Poniedziałek 11.06.2018
†† Ludwika Nowakowska (r. śm.)
Brunon, Zdzisława, Jerzy,
Stanisław
†† Rozalia, Leon, Marek,
Edmund, Paweł, Jerzy
Głowienka

18.00

†† rodzice i rodzeństwo z rodzin
Dettlaff i Pieper
† Piotr Malik
Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki
Najświętszej dla Urszuli w 80
rocz. urodzin
†† rodzice Bronisława i
Franciszek Blok i brat Franciszek
†Stefan Hadas gr. 11
Wtorek 12.06.2018
† Joanna Maciejewska
† Józef, Waleria, Bernard,
Marianna i Bolesław
† Józef Żywicki, Zenon Grześko
† Franciszek i Marta Wojtyńscy
oraz Aleksy i Anna Cielica
†† Jesica Hallman i ciocia
Gabrysia
†† Jan Uleński, Alfreda i Wacław
Kowalscy, Maria i Feliks Śledź
†Stefan Hadas gr. 12
Środa 13.06.2018
† Irena Smoczyk (ur.)
†† Antoni i Celina Białk
†† Walerian i Waleria Koehna
†† Ida i Paweł Joksz i zmarli z
rodziny
† Waldemar Czarkowski
†† Jan Majda (r. śm.) i Janina
Majda
Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błog. i opiekę
Matki Najśw. dla Radosławy
†Stefan Hadas gr. 13
Czwartek 14.06.2018
†† Regina i Benedykt Klonowscy
(ur.)
†† Bornisław Bernaś (r. śm.) i
Anna Nowakowska (r. śm.)
†† rodzice Maria i Mieczysław
Saja i brat Stanisław
†† Wanda, Władysław, Kazimierz
i Wiktor
Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosław. i
opiekę Matki Najświętszej dla
rodzin Glembin i Ruta
†† Anna i Hubert Jeka (r. śm.)
†Stefan Hadas gr. 14
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Piątek 15.06.2018
† Anna Ziemann
†† Irena Gaffke, Stanisława i
Tadeusz
† Jerzy Kidawa (r. śm.)
MSZA ŚW. stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich i Ofiar
Przemocy w Rodzinie
† Anna Koss (r. śm.)
†† Elżbieta Bizewska, Marian
Kolek
Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosław. i
opiekę Matki Najświętszej dla
Anny i Franciszka w 5 rocz. ślubu
†Stefan Hadas gr. 15
Sobota 16.06.2018
†† mąż Bernard (ur.) i zmarli z
rodzin Koss i Kotowski
†† Edyta i Mariusz Marańscy
oraz Jadwiga i Bogdan Warda
† Waldemar Serafiński
Msza św. na zakończenie roku
formacyjnego LSO
ślub: Izabela Lewicka/ Szymon
Lewicki
†† Gertruda i Leon Fopka, Paweł
Oreszke
Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosław. i
opiekę Matki Najświętszej dla
Pauliny i Filipa Drewa oraz ich
dzieci w 11 rocznicę ślubu
†† Małgorzata i Eugeniusz Derc
(r. śm.)
† Stefan Hadas gr. 16
Niedziela 17.06.2018
†† Marianna (1 r. śm.) i Mikołaj
Szarmach oraz Aurelia
†† Elżbieta i Józef Gniech
†† Jadwiga, Alfons, Rozalia
Żaczek i zm. z rodziny
†† Michalina i Stanisław, bracia
Marian i Józef Kosiński,
Władysław Klebba
†† Jan i Bronisława Hintzke
za parafian
†† Czesława, Brunon, Wiesław
Roszkowscy (ur.)
† Stefan Hadas gr. 17
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†† rodzice i bracia Kotowscy
† Jadwiga Torlińska i zmarli z
rodziny
† Brygida Jutrowska (r. śm.)
Intencja KD
Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosław. i
opiekę Matki Najświętszej dla
Hanny i Piotra rocznicę ślubu
†† Mąż Mieczysław i wujostwo z
obojga stron
†† Karolina oraz dziadkowie:
Franciszek i Elżbieta
† Maria Korzeniowska (1 r. śm.)
†† Kazimierz Grzegorczyk (6 r.
śm.)

KAPLICA ŚW. JANA PAWŁA II
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 14.00 do 18.00
KIOSK PARAFIALNY i SALA PAPIESKA
czynne w dni powszednie od 16.00 do 18.30
w niedzielę od 9.00 do 15.00
NABOŻEŃSTWO WYPOMINEK
w każdą niedzielę o godz. 9.00
NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY
w każdą środę o godz. 17.45
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
w kaplicy św. Jana Pawła II w dni robocze o
godz. 15.00. W kościele w piątki o godz. 18.30
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, 18.00
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/

/Biuletyn tylko do użytku wewnętrznego/

