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EWANGELIA (Mk 9,38-43.45.47-48)
Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z: nami, jak w Twoje
imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie
zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie.
Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego
że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej
uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiemia
rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu,
odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym
do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie
jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie
robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie”.
ZGORSZENIE
Chcąc nie chcąc, zawsze stajemy po czyjejś stronie – działaniem lub bezczynnością,
mówieniem lub milczeniem, uśmiechem lub przez kamienną twarz. W konkretnych życiowych
sytuacjach bezstronność nie istnieje. Wybierając, opowiadamy się za dobrem lub złem,
postępujemy szlachetnie lub niegodziwie. Kiedyś nam wszystkim przyjdzie zdać sprawę ze
swego życia. Jezus przestrzega przed dramatem zgorszenia: gdy drugi człowiek staje się
przeze mnie gorszy, upada, zaczyna służyć złej sprawie. Mieć kogoś na sumieniu to niezwykle
gorzkie doświadczenie. Dlatego Ewangelia mówi o zdecydowanym przeciwstawieniu się złu:
odetnij się od tego, co cię prowadzi do zła i grzechu.
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
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
➢ Nabożeństwa różańcowe dla wszystkich w dni powszednie o godz. 17.30;
➢ Dla dzieci – we wtorek i czwartek o godz. 17.00;
➢ Dla młodzieży w środę o godz. 19.00.
Tych wszystkich, którym trudniej jest dotrzeć do naszej świątyni, prosimy i
zachęcamy do tego, aby w tym miesiącu wspólnie odmawiali różaniec w domach.
SPEKTAKL TEATRALNY: „ ŻYCIE JEST WIĘKSZE OD LEGEND”
Zapraszamy na widowisko upamiętniające 60-lecie osadzenia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów) w Prudniku. Spektakl osnuty przede
wszystkim na Zapiskach więziennych Prymasa (oraz dokumentów historycznych,
uzupełniających kontekst wydarzeń z lat 50-tych) – starając się tyleż opowiadać losy wybitnego
człowieka, co dopytywać o korzenie i tożsamość polskiego społeczeństwa.
Spektakl rozpocznie się 7 października o godz. 17.00.
Solenizantom i jubilatom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu łask Bożych.

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA
Msza św. o godz. 9.30 w intencji osób
starszych samotnych, chorych, emerytów i
rencistów. Po Mszy św. Nabożeństwo ku czci
Chrystusa Najwyższego Kapłana. O godz.
17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i
Godzina Święta.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
O godz. 9.30 Msza św. o Najświętszym Sercu
Pana Jezusa. O godz. 17.00 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i okazja do
skorzystania ze spowiedzi. O godz. 18.00 Msza
św. Wynagradzająca za grzechy NSPJ.
(Koronka do Bożego Miłosierdzia przed
Mszą św. o godz. 17.50)
MODLITWA UWIELBIENIA
Zapraszamy na modlitwę „Adorację w Duchu
Uwielbienia”,
która
odbędzie
się
w naszym kościele w piątek (05.10) o godz.
18:30. Tego wieczora prosić będzie o
odnowienie w nas kolejnego daru: „daru rady”.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA (06.10)
Msza św. o Niepokalanemu Sercu NMP o godz.
9.30. Po Mszy św. Nab. ku czci Matki Najśw.
ŻYWY RÓŻANIEC
Spotkanie połączone ze zmianą tajemnic dla
Żywego Różańca w niedzielę 7 października o
godz. 15.00. Nabożeństwu przewodzić będzie
III Męska Róża Żywego Różańca (światła)
Intencje dla żywego różańca
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby
konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i
były obecne wśród ubogich, zepchniętych na
margines i tych, którzy nie mają głosu.
Intencja parafialna: O potrzebne łaski na czas
rekolekcji oraz o Boże błogosławieństwo dla
całej naszej wspólnoty parafialnej.
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI DOMU ŚW.
JANA PAWŁA II
Niedziela 07.10.2018 g.15.00 -18.00
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"

XV BIEG PAPIESKI
Tegoroczny Półmaraton o Memoriał św. Jana
Pawła II będzie miał miejsce 7 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
ODWIEDZINY CHORYCH
W najbliższy piątek ksiądz Andrzej i Paweł
odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
Ks. Bogumił chorych odwiedzi w sobotę.
CHÓR PARAFIALNY
Chór parafialny rozpoczął swoje próby.
Wszystkich chętnych zarówno mężczyzn jak i
kobiety do śpiewania w chórze zapraszamy na
próby we wtorki i czwartki na godz. 19.00 do
domu parafialnego.
INDEKSY DLA KANDYDATÓW DO
BIERZMOWANIA
Kandydaci do bierzmowania z klas VIII
odbierają indeksy u swojego katechety we
Władysławowie. Uczniowie uczący się poza
Władysławowem indeks odbierają u ks. Pawła.
Uczniowie z kl. III gimnazjum indeks odbierają u
ks. Pawła i Ks. Bogumiła na katechezie.
Kandydaci którzy nie pojawili się na pierwszym
spotkaniu w kościele indeksy mogą odebrać w
godzinach pracy biura parafialnego w
poniedziałek w 8 października u Ks.
Proboszcza. Na spotkanie z katechetą bądź ks.
Proboszczem przychodzimy z indeksem, który
młodzież otrzymała przed rokiem. Uczniowie Kl.
III Gim, uczący się poza Władysławowem
indeks odbierają u ks. Pawła.
SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW DO
BIERZMOWANIA
W tym roku dodatkowe spotkania przewidziane
są dla młodzieży klas III gimnazjum we wtorki o
godz. 19.00. Termin pierwszego spotkania 9
października.

CARITAS ( wejście od ul. Świerkowej)
• Biuro Caritas czynne w każdy wtorek od
godz. 15.00 do 17.00.
• 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.
• Z okazji I czwartku miesiąca zapraszamy w
czwartek (04.10) wszystkich emerytów,
rencistów, samotnych i chorych na nasze
comiesięczne, spotkanie przy kawie.
Spotykamy się po Mszy św. o 9.30 w Pracowni
Miłosierdzia.
OAZA DZIECI BOŻYCH
Po wakacyjnej przerwie swoje spotkania
wznawia „Oaza Dzieci Bożych” spotkanie
odbędzie się we czwartek (04.10) o g. 16.00 w
salce dzieci w Domu Parafialnym.
NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNOROZWOJOWEJ
Pracownia Psychoterapii Arcanus działająca
przy naszej parafii we współpracy z Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we
Władysławowie od października br. prowadzi
nabór do Grupy Młodych dla osób pełnoletnich
od 18 do 26 rokiem życia.
Grupa terapeutyczno- rozwojowa
przeznaczona jest dla młodych osób, które:
• Doświadczają nadużyć w bieżących
relacjach/ przemoc psychiczna lub fizyczna/
• Doświadczają trudności w budowaniu
satysfakcjonujących relacji rówieśniczych,
• Doświadczają trudności w relacjach
rodzinnych.
Celem grupy terapeutyczno- rozwojowej jest
rozwijanie umiejętności społecznych,
poszerzenie umiejętności współpracy w grupie,
komunikacji, stawianiu granic, radzenie sobie z
emocjami, budowania poczucia własnej
wartości i rozwiązywaniu osobistych
problemów przy wsparciu ze strony
rówieśników i terapeutów. Termin realizacji
październik 2018- czerwiec 2019 rok.
Rekrutacja do grupy ma charakter konsultacji
indywidualnej z psychoterapeutą. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel.
660-618-611(Izabela Patura) lub 502-983-398 (
Ewa Wojtych)
KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Katecheza chrzcielna w piątek 12 i 26
października o godz. 19.00 w salce na plebani.

ZMARLI
W ostatnim czasie do wieczności odeszli:
† Bożena Setzke, ur. 1944, zam. ul. Jachtowa
† Marek Kunert, ur. 1957, zam. ul. Abrahama 3
† Kazimierz Kilian, ur. 1943, zam. ul. Ogrodowa
(pogrzeb w środę o godz. 11.00)
Wieczny odpoczynek racz…
BADANIA MEDYCZNE
„INTER-MED.” serdecznie zaprasza na badania
USG Doppler przepływów szyjnych i kończyn
dolnych, USG nerek oraz echo serca. Badania
w dniu 15 października (poniedziałek) od godz.
13.00 w przychodni lekarskiej „Wła-Med”. Koszt
55 zł. Bliższe informacje w przychodni.
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 01.10.2018
† Małgorzata Pieper (9 r. śm.)
†† Genowefa (7 r. śm.), Paweł
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże i opiekę Matki Najświętszej dla
Krzysztofa z okazji 40 r. urodzin
†† z rodzin Dettlaff, Golla, Rolewskich i
dusze w czyśćcu cierpiące
†† Gustaw i Janusz Frank oraz Zofia
†† z rodzin Dziech, Kühl i Copija
†† Edmund Butkowski, rodzice z obojga
stron
† Stanisław Szczepaniak (1 gr.)
Wtorek 02.10.2018
† Alojzy Totzke
† Jerzy Budzisz (5 rocz śm.) oraz †† rodzice z
obojga stron
† Barbara Krella / od Sióstr z V Róży Matek/
†† Waleria (r. śm.) i Stefan Kartas i Piotr
Gafka
†† Wacław ( ur.), Brunon, Rozalia, Stanisław
i zmarli z rodziny
†† rodzice Jan (r. śm.) i Anna Lis
† Marek Humanowski (10 r. śm.)
†† Anna, Stanisław Lewiccy, Waldemar,
Stefania Orzeł
† Stanisław Szczepaniak (2 gr.)
Środa 03.10.2018
† Teresa Pawłowska (z okazji imienin)
†† Anna i Benedykt Kuchnowscy
†† Anna Rost i Leszek Rost
†† Olimpia, Halina, Elżbieta, Ewa, Andrzej
†† Jan Mirończuk (11 r. śm.) i Jadwiga
Białkowska i Janina Sykut
††Józef i Stefania oraz †† z rodziny
Ceynowa
†† Zygmunt Necel (1 r. śm.) i Stefania Karcz
(11 r. śm.)
† Teresa Konkel
† Stanisław Szczepaniak (3 gr.)

6.30

7.00

9.30

18.00

6.30
7.00

9.30

18.00

6.30
7.00
9.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

6.30

8.00

9.30

Czwartek 04.10.2018
†† Joanna, Paweł, Antoni Radtke, Bronisław,
Brunon, Andrzej, Honorata i Bogdan
Kapczyńscy
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże i opiekę M. N. dla Ludwiki i
Andrzeja z okazji rocz. ślubu oraz ††
Aleksander i Andrzej
†† Małgorzata Melcer (r. śm.) i dusze w
czyśćcu cierpiące
W intencjach osób starszych i chorych
† Wojciech Derc (r. śm.)
†† rodzice Eryka i Czesław Koczkodaj i
dusze w czyśćcu cierpiące
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże i opiekę M. N. dla Scholastyki i
Eugeniusza
†† Franciszek Galuhn, Antoni Muża
† Stanisław Szczepaniak (4 gr.)
Piątek 05.10.2018
†† Maria (r. śm.) i Jan Rolewscy
† Robert Czerwiński
†† Feliks Buja, dusze w czyśćcu cierpiące,
rodzice i bracia z rodziny Buja
† Zenon Górski (ur.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże i opiekę M. N. dla Sióstr z X Róży
i ich rodzin
Wynagradzająca NSPJ
† Mirosława Nikrandt (ur.)
†† Piotr (ur.) i Marek Zmarzły
† Stanisław Szczepaniak (5 gr.)
Sobota 06.10.2018
†† Kazimierz i Wojciech
†† Tadeusz Adrian, Helena i zmarli z rodziny
† Teresa Zielke (r. śm.)
O umocnienie miłości w rodzinach i
sąsiedztwie
ślub: Alicja Grudzień/ Robert Czaja
ślub: Aleksandra Szomborg/ Konrad Klebba
ślub: Kamila Lorek/ Dawid Zmarzły
ślub: Agnieszka Kujawska/ Damian
Biedrzycki
†† Bronisława, Florian, Leopold Liberkowscy
† Stanisław Szczepaniak (6 gr.)
Niedziela 07.10.2018
†† rodzice Jan i Bronisława, Karol, Tadeusz
†† Zbigniew, Irena, Franciszek Bystram
†† Maria i Ksawery i mama Maria
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże i opiekę M.N. dla Luizy i Pawła z
okazji 40 r. ślubu
†† Brunon i Rozalia Hincke
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże i opiekę M.N. dla Grażyny i Piotra
oraz Agnieszki i Daniela z okazji r. ślubów
za parafian
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†† Jan i Maria Dettlaff oraz Tadeusz Dettlaff
† ks. Alojzy Piłat
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki
Najświętszej dla Gabriela 2 rocznicę urodzin
†† ojciec, bracia i bratowe z rodziny Derc
†† Stanisław Czarnecki, rodzice, rodzeństwo
z obojga stron
†† Krystyna (4 r. śm.) i Augustyn Elwart
†† Alfons (r. śm.), brat Edward i ich rodzice
† Maria Ogoniak
†† Józef (r. śm.), Stefania, Edward, Henryk
†† Piotr Gafka (r. śm.) i zmarli z rodziny
† Stanisław Szczepaniak (7 gr.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błog. Boże i opiekę Matki Najświętszej dla
Marleny i Marcina w 12 r. ślubu

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 16.00 do 18.30
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/

