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EWANGELIA (Mk 8,27-35)
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów:
„Za kogo uważają Mnie ludzie?”
Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z
proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim
nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony
przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach
zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych
uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale
o tym, co ludzkie”. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli
kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i
Ewangelii, ten je zachowa”.
Kim jestem dla ciebie?
„Według was, kim jestem?” – pyta Jezus swoich uczniów. Pyta i nas. To nie jest egzamin z
wiedzy religijnej, podczas którego możemy pochwalić się swoją znajomością różnych teorii na
temat Chrystusa albo zawstydzić własną ignorancją. To pytanie bardzo osobiste i mające
charakter decydujący: Kim jestem dla ciebie teraz, w tym momencie twojego życia? Jezus nie
pyta, co o Nim słyszeliśmy, czego nas nauczono na katechezie, co o Nim kiedyś myśleliśmy.
Pyta o teraz! Tak jak żonę pytającą męża o miłość interesuje „teraz” ich relacji, a nie to, co było
przed laty.

SEMINARIUM ODNOWY WIARY
Wspólnota Jemu Chwała zaprasza na seminarium odnowy wiary. Seminarium adresowane jest
do osób, które pragną doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem. Dla jednych będzie to
pierwsze doświadczenie miłującej obecności Boga, który mimo iż pozostaje niewidzialny dla
oczu, objawia się w inny, wybrany przez siebie sposób.
Dla innych będzie to okazja do nawiązania relacji z Bogiem, którego już kiedyś spotkali, ale nie
podjęli zaproszenia do bliskości z Nim, choć zachowali wspomnienie wzruszającego, ale
odległego wydarzenia.
Dla niektórych jest to szansa do odnowienia relacji z Bogiem, którą zaniedbali tak, że stała się
tylko nudnym przyzwyczajeniem do pewnych form kultu pozbawionych radości, miłości, nadziei,
poczucia sensu, rozmachu i bogactwa.
Dla tych, którzy przez grzech utracili więź z Bogiem, to nowa szansa, by rzucić się w Jego
wielkie, otwarte ramiona i przylgnąć do miłującego nas serca, by znowu doświadczyć
uzdrawiającej i wyzwalającej mocy Jego miłosierdzia.
Dla wszystkich, którzy trwają w bliskości i miłości Boga, to okazja do świętowania, radowania się
i odkrywania, jak nieskończenie dobry i zachwycający jest nasz Bóg! Święty i niepojęty w swojej
hojności ma z pewnością także i dla nich niespodzianki. W ramach seminarium spotykamy się
raz w miesiącu najczęściej w 3 piątek miesiąca o godz. 18.00. Rozpoczynamy w piątek 21
września o godz. 18.00 w domu św. Jana Pawła II. Spotkanie trwa do godz. 21.00.

Solenizantom i jubilatom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu łask Bożych.

REKOLEKCJE NA ZAKOŃCZENIE SEZONU I
POCZĄTEK ROKU FORMACJI
Zakończył się „sezon wakacyjny” w naszym
mieście. Od dnia 7 do 9 października
pragniemy młodzieży i dorosłym zaproponować
rekolekcje które
wygłosi ks. Mariusz
Sokołowski TChr. Nauki w niedzielę na każdej
Mszy św. oraz w poniedziałek i wtorek podczas
Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00
DZIEŃ WIECZYSTEJ ADORACJI W
INTENCJACH KOŚCIOŁA
We wtorek 25 wrzenia w naszej parafii
przypada dzień Wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu.
Po Mszy św. o godz. 7.00 rano wystawiony
zostanie Najświętszy Sakrament i adoracja
będzie trwała do wieczornej Mszy św.
Grafik adoracji:
8.00- 10.00 - Hallerowo
10.00- 12.00 - Cetniewo
12.00- 14.00 - Żwirowa
14.00- 16.00 - Szotland
16.00- 18.00 - Śródmieście
Znajdźmy choć trochę czasu na bycie z
Jezusem Eucharystycznym w wyznaczonym
dla siebie czasie lub o innej porze dnia.
Tego dnia nie ma adoracji w kaplicy św. JPII.
KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA
Od dziesięciu lat, 28 września o godzinie 15.00,
w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki,
spowiednika św. Faustyny, czciciele Bożego
Miłosierdzia spotykają się na chodnikach,
rogach ulic i placach miasta, by uczcić Godzinę
Miłosierdzia i prosić Boga w intencjach dla nich
najważniejszych. Zapraszamy w piątek 28
września na ulice Władysławowa, aby włączyć
się w modlitwę za nasze miasto.
W wybranych miejscach o g. 15.00 będziemy
modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Miejsca odmawiania modlitwy:
Skrzyżowanie ulic Harcerska i Długa
Skrzyżowanie ulic Gen. Hallera i Rybacka
Skrzyżowanie ulic Gdańska i Łąkowa
Skrzyżowanie ulic Żytnia i Żwirowa
Skrzyżowanie ulic Morska i Spokojna
WIARA I SWIATŁO
W niedziele 23 września o godz. 15.00
odbędzie się Msza Święta wspólnoty "Wiary i
Światło". Po Eucharystii spotkanie w auli Domu
Parafialnego
WYJAZD NA PODLASIE
Spotkanie organizacyjne dla wszystkich
wyjeżdżających na pielgrzymkę w dniach 2122.09 będzie miało miejsce w środę 19.09. o g.
19.00 w auli domu parafialnego.

XV BIEG PAPIESKI o MEMORIAŁ ŚW.
JANA PAWŁA II
Tegoroczny Półmaraton o Memoriał św. Jana
Pawła II będzie miał miejsce 8 października.
Zbiórka wszystkich uczestników Biegu na
placu przy kościele we Władysławowie o godz.
12.30, skąd nastąpi wyjazd do Jastarni.
Godz. 13.30 – uroczyste otwarcie Biegu na
placu przy ul. Sztormowej 6
Godz. 14.00 – start Biegu Głównego z Jastarni
do Władysławowa
Godz.15.00 - Spotkanie sportowo-rekreacyjne
w domu św. Jana Pawła II
Udział w zawodach prosimy potwierdzić
najpóźniej do 30 września dokonując wpłaty
startowego w wysokości 30 zł na konto Klubu
sportowego Rybak:
43 83480003 0000 0000 5467 0008
Szczegółowe informacje na stronie internetowej
parafii. Zgłoszenia i dodatkowe informacje
można uzyskać pod nr. telefonu: 607-373-969
( Augustyn Hadas) e-mail: kaszub1@vp.pl
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI DOMU ŚW.
JANA PAWŁA II
W poprzednich latach na rozpoczęcie roku
formacyjnego i z okazji dnia papieskiego
odbywał się festyn przy kościele. Październik
jest czasem gdzie nie zawsze temu wydarzeniu
towarzyszyła piękna pogoda stąd w bieżącym
roku
planujemy
zorganizowanie
tego
wydarzenia w oparciu o dom parafialny.
Podobnie
jak
w
poprzednich
latach
przewidziane są występy na scenie (aula św.
Wojciecha), przewidziane są na terenie domu
stoiska gastronomiczne, cukiernicze oraz
miejsca zabaw dla dzieci. Całość wydarzenia
zakończy spektakl teatralny Teatru A z Gliwic
pt. "Życie jest większe od legend"
JASNOGÓRSKA NOC CZUWANIA
W nocy 19/20 października w Częstochowie
odbędzie się̨ czuwanie w intencji Polonii i jej
duszpasterzy. Zapraszamy wszystkich do
włączenia
się
w
to
jubileuszowe
pielgrzymowanie do Domu Matki i Królowej w
100 - lecie odzyskania niepodległości. Ruszamy
19 października z placu kościelnego; zbiórka o
godz. 7.00. Koszt: 100 zł. Zapisy z wpłatą w
zakrystii lub u ks. Andrzeja.
PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW.
Przypominamy, iż dzieci z klas III szkoły
podstawowej do I Komunii św. przystąpią w
drugą niedzielę maja 2019 roku. Spotkanie
organizacyjne
dla
rodziców
odnośnie
przygotowania do uroczystości 30 września po
Mszy św. o godz. 11.00.

PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA
Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do
Bierzmowania z kl. III gimnazjum oraz ich
rodziców będzie miało miejsce 23 września po
Mszy św. o godz. 9.30.
Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do
Bierzmowania z kl. VIII oraz ich rodziców
będzie miało miejsce 30 września po Mszy św.
o godz. 9.30.
CARITAS
Biuro CARITAS będzie czynne pod
koniec września.
• 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.
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KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Katecheza chrzcielna w piątek 21 września o
godz. 19.00 w salce na plebani.
ZMARLI
W ostatnim czasie do wieczności odeszli:
† Kazimiera Kortas, ur. 1947, zam. ul. Boh.
Kaszubskich
† Wanda Tocke, ur. 1937, zam. ul. G. Hallera
†Wojciech Józef Bolda, 1959, Męczenników
Wielkiej Wsi
†Regina
Minga,
ur.1935,
zam.
Boh.
Kaszubskich /pogrzeb w poniedziałek o godz.
11.00/
†Dariusz Gerard Rutkowski, ur. 1974, zam
Gościcino /pogrzeb we wtorek o godz. 11.00/
Wieczny odpoczynek racz…
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INTENCJE MSZALNE - Wrzesień
Poniedziałek 17.09.2018
† Jan Ziemann (r. śm.)
†Wanda Tocke ( w 7 dniu do śmierci) od
XVIII róży Żywego Różańca
† Maria Ogoniak
† Maria Kunz (17 gr.)
O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo
dla Rysia, Hani, Waldka, Irenki i Andrzeja
oraz dobrą śmierć dla umierających
†† Czesław (r. śm.) i Maciej, Jan
†† Eryka i Czesław Koczkodaj oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
†† Zofia, Roman Andrzejewscy i Krystyna i
Zbigniew
†† Tadeusz (28 r. śm.), Magdalena i
Edmund Wyrwał, Jan, Bronisława, Andrzej,
Irena Pełechaty
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
bło. Boże i dary D.Św. dla Bożeny z ok. ur.
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†Wojciech Bolda/ zam. koledzy i koleżanki
z pracy/
†† rodzice i rodzeństwo z rodzin Lekner i
Wittbrodt
† Stanisław Łyczkowski (17 gr.)
Wtorek 18.09.2018
†† rodzice Maria i Feliks oraz bracia Jan i
Feliks
† Maria Kunz (18 gr.)
†† Jadwiga i Władysław Dampc
†† rodzice Maria i Józef oraz bracia Stefan
i Józef Miller
† Romuald Narlach
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże dla Marii i Albina 50 r. ślubu
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże i dary D. Św. oraz wypełnienie
się woli Bożej dla Stasia w dniu imienin
†Daniela
††Wiktoria i Edmund Nikrandt
† Wojciech Bolda /uczest. pogrzebu/
† Stanisław Łyczkowski (18 gr.)
Środa 19.09.2018
†† Agnieszka Starosta, Marek, Daniel i
Łukasz Milewscy oraz wszyscy zmarli z
rodziny i Ignacy Dąbrowski
† Maria Kunz (19 gr.)
†† Bronisława, Gerard Bietzke i Bartek
Bartkowiak
†Andrzej Szałas/zam. wnuczka Agata/
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże dla Romualda i Anny w 20 r. śl.
†† Roman Budzisz oraz Renata Bolda i
dusze w czyśćcu cierpiące
† Zygmunt Żuraw (2 r. śm.)
†† Magdalena i Józef Hohn
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże dla sióstr z 22 róży pw. MB
Saletyńskiej oraz o życie wieczne dla
zmarłych sióstr
† Jadwiga Kortas ( int. od uczestników
pogrzebu)
††rodzice Dąbrowscy i Kryża
† Stanisław Łyczkowski (19 gr.)
Czwartek 20.09.2018
† Józef Budzisz (r. śm.)
† Maria Kunz (20 gr.)
†† Olimpia, Halina, Elżbieta, Ewa, Andrzej
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błogosławieństwo Boże oraz dary Ducha
Świętego dla Aleksandra z okazji urodzin
† Małgorzata Skoczke (1 r. śm.)
†† Eugeniusz i zmarli rodzice z obojga
stron
† Wanda Tocke (od uczest. pogrzebu)
††Jan i Augustyna Styn
†† ojciec Andrzej, dziadkowie Rinz, Elwart,
Ceynowa i Lessnau, zmarli wujkowie
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Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i
Karola z okazji 10 rocz. ślubu
† Stanisław Łyczkowski (20 gr.)
Piątek 21.09.2018
†† Stefania, Longin Bolda i zmarli z rodziny
Kurowskich
†† Anna, Stanisław Ogoniak i Mirosław
Krzebietke
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błogosł. Boże oraz dary Ducha Świętego
dla Patryka z okazji 40 rocz. urodzin
† Maria Kunz (21 gr.)
†† Maria Kolek i Elżbieta Brzewska
††Janiana i Jan Łuczak oraz ††ich rodzice
z obojga stron
†† Paulina, Józef, Rozalia, Ksawery,
Aniela, Paweł, Stefania, Jan, Ewa i
pradziadkowie z obojga stron
† Piotr Skotzke (1 r. śm.)
† Zofia Skoczke (r. śm.)
† Stanisław Samol (r. śm.)
††Iwona Wojdak (15 rocz. śm.) i wszyscy
†† z rodziny
† Stanisław Łyczkowski (21 gr.)
Sobota 22.09.2018
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże dla Wojciecha i Barbary Kreft w
39 rocznicę ślubu
† Maria Kunz (22 gr.)
† Stanisław Dominik (1 r. śm.)
ślub: Mateusz Kulwikowski/Zuzanna
Pilarczyk
ślub: Ewa Kupferschmied / Dawid Bisewski
ślub: Liza Wiśniewska / Mariusz Hintzke
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże dla Wandy i Teodora w 50 r. śl.
†† Adam i Ryszard Elwart
† Anna Koss (ur.)
†Piotr Jarmołowicz
† Stanisław Łyczkowski (22 gr.)
Niedziela 23.09.2018
†† rodzice Tekla i Alfons
†† mąż Mieczysław oraz zmarli z obojga
stron, siostra Gertruda i szwagrowie Jan i
Zygmunt
† Maria Kunz (23 gr.)
† Maria Kuchnowska
†† Jan i Agnieszka Struck, Paulina i
Maksymilian
†† Edyta i Juliusz (r. śm.)
† Franciszek Kuchnowski
za parafian
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże dla Jolanty i Mariusza w 25 r. śl
†† dusze w czyśćcu cierpiące
†† Jadwiga Kreft oraz Wojciech i Maria
†† rodzice Głowienke i Plomin oraz brat
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Brunon i dusze w czyśćcu cierpiące
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże dla Mileny i Krzysztofa w 10 r.
ślubu oraz o łaskę życia wiecznego dla
Urszuli Jeka w 10 rocz. śm.
O błog. Boże i opiekę MN w rodzinie
†† Alfons Ceynowa i zmarli rodzice z
obojga stron
† Alfons Aszendort
†† Józef Ryś (r. śm.) i dusze w czyśćcu
cierpiące
†† Krzysztof Koszewski i dusze w czyśćcu
cierpiące
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Sylwii i
Mirosława w 35 r. ślubu z prośbą
† Piotr Konkel (ur.)
†† Józef Szweda (5 r. śm.) oraz Henryk z
okazji 60 r. urodzin o Boże błog. dla niego i
całej rodziny
† Stanisław Łyczkowski (23 gr.)

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 10.00 do 12.00
oraz od 16.00 do 19.00
w niedzielę od 9.00 do 15.00
PORADNICTWO RODZINNE
Poradnia Rodzinna czynna w naszej parafii
w poniedziałek, godz. 19.00-20.00
NABOŻEŃSTWO WYPOMINEK
w każdą niedzielę o godz. 9.00
NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
w każdą środę o godz. o godz. 17.45
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W kościele w piątki po Mszy św. o godz. 18.00
BIURO PARAFIALNE
poniedziałek, środa, piątek
godz. 9:30 – 11:00; 16.00-17.00
(w poniedziałek w biurze dyżur pełni proboszcz)
SPOWIEDŹ
Podczas każdej Mszy św. i 30 minut przed Mszą
św. wieczorną
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/

