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EWANGELIA (Mk 10,2-12)
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi
oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz
pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na
zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg
«stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się
ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc
Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to.
Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I
jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.
Przymierze miłości
Szukając w języku wiary odpowiedniego pojęcia mogącego wyrazić tajemnicę wierności i
nierozerwalności małżeństwa, można sięgnąć do słowa „przymierze”. Kojarzy się ono bowiem z
nierozerwalną więzią Boga z ludem. Boga, który pomimo słabości swego narodu nigdy nie
zrywa przymierza, nie cofa raz danego słowa. Nauka Chrystusa o małżeństwie opiera się na
wierze w człowieka i wierze w ludzką miłość. Skoro Bóg czyni człowieka partnerem przymierza,
to czyż ludzie, których łączy miłość i pragną dobra dla siebie, nie są w stanie zbudować
głębokiej i trwałej relacji? Przymierze jest więzią niezniszczalnej miłości, a jej gwarantem jest
Bóg. W niej ma udział również przymierze zawierane między małżonkami, które Kościół, mocą
Chrystusa, podnosi do godności sakramentu.
REKOLEKCJE NA ZAKOŃCZENIE SEZONU I POCZĄTEK ROKU FORMACJI
Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje. Jest to czas na zastanowienie się nad sobą i nad swoim
życiem, warto też zatrzymać się na chwilę, wyciszyć i zamyślić, spotkać Boga i spotkać się sam
na sam ze sobą. Serdecznie witamy w naszej parafii ks. Mariusz Sokołowski TChr. który
poprowadzi rekolekcje. Pamiętajmy o modlitwie w intencji naszych rekolekcji. Niech udział w
rekolekcjach i spowiedź św. będą najważniejszym zadaniem na najbliższe trzy dni.
Nauki w niedzielę na każdej Mszy św. oraz w poniedziałek i wtorek podczas Mszy św. o godz.
9.00 i 18.00. Ofiary składane na tacę we wtorek będą naszym podziewaniem dla ks., Mariusza
za wygłoszone rekolekcje.
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.
Dzisiaj nie ma różańca o godz. 17.30
„Promieniowanie Ojcostwa” – pod takim XVIII Dzień Papieski. Szczególnie
widocznym znakiem tego święta jest przeprowadzana za tydzień
przykościelna i publiczna zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”.
Solenizantom i jubilatom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu
łask Bożych i opieki Matki Bożej Różańcowej.

DZIEŃ PAPIESKI w naszej parafii
7 Października 2018
Tegoroczne wydarzenie nosi tytuł: Dzień
Otwartych Drzwi Domu św. Jana Pawła II
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Godz. 15.00 – Koronka dziękczynna za osobę
Jana Pawła II równolegle w kościele, Salach
papieskich i kaplicy św. Jana Pawła II
Półmaraton o memoriał św. Jana Pawła II
Godz. 13.30 – uroczyste otwarcie Biegu na
placu przy ul. Sztormowej 6 W Jastarni
Godz. 14.00 – start Biegu Głównego z Jastarni
do Władysławowa
Godz.16.00 – Wręczenie medali
Scena w auli św. Wojciecha
Godz.14.00 -18.00
Na scenie auli św. Wojciecha wystąpią:
• Dzieci Maryi
• Jemu Chwała
• Weronika Sikora
• Karolina Jachimkowska
• Lektura Tryptyku Rzymskiego
"Życie jest większe od legend"
Godz.17.00
Spektakl teatralny: „ Życie jest większe od
legend” upamiętniające 60-lecie osadzenia
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Klasztorze
Franciszkanów w Prudniku. Spektakl oparty na
Zapiskach więziennych Prymasa oraz
dokumentach historycznych, uzupełnionych o
kontekst wydarzeń lat 50-tych
Stoisko gastronomiczne
Caritas Zaprasza na dobrą grochówkę, bigos i
kiełbaski.
Kawiarnie
Wiara i Światło oraz Loderia kaszubska
zapraszają na dobre ciasto i lody.
Treningi sportowe
W sali dzieci można przeprowadzić trening
sportowy pod okiem pracowników COS
Świetlica dziennego pobytu
Zapraszamy dzieci na warsztaty artystyczne
odbywające się w świetlicy dla dzieci.
Trening pokazowy „RYBAKA”
Godz.. 16.00- Rozpocznie się półgodzinny
trening pokazowy zawodników Parafialnego
Młodzieżowego Klubu Sportowego Rybak
Władysławowo. Trening odbędzie się na
siłowni.

MSZA ŚW. W KAPLICY ŚW. JANA PAWŁA II
Wszystkich którzy w tygodniu przychodzą na
adorację Najświętszego Sakramentu do kaplicy
św. Jana Pawła II zapraszamy na Mszę św.
odpustową do kaplicy św. Jana Pawła II w dniu
22 października na godz. 18.00. Jest to dzień
odpustu w naszej kaplicy. Msza św. będzie
sprawowana w waszych intencjach.
KURS NOWEGO ŻYCIA
Jeśli chcesz:
• doświadczyć miłości Boga,
• doświadczyć zbawczej mocy Jezusa,
uwalniającej od grzechów i cierpienia,
• otrzymać Ducha Świętego, który poprowadzi
Cię dalej,
• poznać piękno i siłę wspólnoty, ożywianej
miłością,
• zacząć żyć mocniej, pełniej i naprawdę…
zapraszamy Cię do udziału w Kursie Nowe
Życie.
Termin: 09-11.11.2018
Prowadzący: Szkoła Nowej Ewangelizacji
(Gdańsk)
Miejsce: Dom Parafialny im Św. Jana Pawła II
przy parafii WNMP we Władysławowie
Koszty: 40 zł (bez noclegu + obiad i kolacja
sobota +drugie śniadania i podwieczorek);
Warunkiem przyjęcia na kurs jest wniesienie
opłaty.(Jeśli kogoś nie stać niech poinformuje o
tym telefonicznie). Więcej informacji na temat
sposobu zapisów znajduje się w informacji, pod
numerem telefonu: 500217940 lub 601660408.
Nr konta:
SGB 38 83480003 0000 0000 5467 0001
Rozpoczęcie kursu – piątek godz. 17.00,
Zakończenie w niedzielę ok. godz. 15.00.
Ramowy plan kursu
Piątek: od godz. 17.00 zakończenie do 21.30.
Sobota: od 9.00, do 21.00.
Niedziela: od 8.30, zakończenie do 15.00.
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.
Program najbliższego nabożeństwa:
12 października (piątek)
godz. 17.30 - I część różańca (radosna)
godz. 21.00 - Nieszpory i procesja światła.
13 października (sobota)
godz. 7.30 - II część różańca (światła),
godz. 12.00 - III część różańca (bolesne),
godz. 17.30 - IV część różańca (chwalebne)
godz. 18.00 - Msza święta i procesja światła.

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 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 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.
OAZA DZIECI BOŻYCH
Zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej (0-VI
kl.) na spotkanie „Oazy Dzieci Bożych”
spotkania we czwartek o g. 16.00 w salce dzieci
w Domu Parafialnym.
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:
† Adam Targowski, ur. 1951, zam. przez wiele
lat na ul. Róży Wiatrów
† Andrzej Orzeł, ur. 1964, zam. Karwieńskie Bł.
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.

HONOROWY POBÓR KRWI
Miejski Klub HDK PCK Władysławowo zaprasza
w dniu 13 października na jesienny honorowy
pobór krwi z przeznaczeniem dla małego Wiktora
chorego na białaczkę. Miejsce poboru: Szkoła
Podstawowa
Nr.
2,
we
Władysławowie.
Rejestracja od 8.30 do 11.30. Honorowy
krwiodawca powinien: mieć ukończone 18 lat,
dowód osobisty oraz cieszyć się dobrym
zdrowiem.
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Poniedziałek 07.10.2018
†† Brygida Jutrowska, Anna
Szczypińska
†† Siostry z V Róży Matek p.w. Matki
Kościoła
†† Hubert Potracki (5 r. śm.) oraz jego
żona Gertruda i dusze w czyśćcu
cierpiące
†Bożena Setzke /od uczest. pogrzebu/
†† Alicja i Bernard Białkowscy
† Józef Klebba (10 r. śm.)
† Włodzimierz (r. śm.)
† Stanisław Szczepaniak (8 gr.)
Wtorek 08.10.2018
†† Romuald Nowicki (7 r. śm.) i zmarli z
rodziny
†† Zdzisław i zmarli z rodziny
Skowrońskich
†† Marian Dettlaff i Otylia Leyk (r. śm.)
†† Jan i Jadwiga Szpryngiel, Grzegorz,
Stanisław
W intencji naszej wspólnoty parafialnej
†† Maria i Stanisław Bolda
†† Teresa i Władysław Okoń
†† Elżbieta i Augustyn Kroll
† Stanisław Szczepaniak (9 gr.)
Środa 10.10.2018
† Maria Milewczyk (r. śm.)
†† Józefa, Kazimierz
† Stanisław Łyczkowski (25 r. śm.)
† Jan, Bronisława i Anna Styn
†† ciocie Franciszka i Stanisława
†† Waleria i Alojzy Totzke
† Barbara Brzezińska (5 r. śm.)
† Stanisław Szczepaniak (10 gr.)
Czwartek 11.10.2018
† Leon (r. śm.), Anna Koziróg
†† Rozalia (ur.), Franciszek Hadas
†† Tekla Bryja (60 r. śm.) i zmarli z
rodziny
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o błog. Boże i opiekę M. Naj. dla
Barbary i Pawła z okazji 60 r. ślubu
†† Jan i Anna Nadolscy oraz zmarłe
rodzeństwo
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†† Wanda i Józef Plaskiewicz
†† Janina i Aleksander Świątek
† Stanisław Szczepaniak (11 gr.)
Piątek 12.10.2018
† Leon Neubauer 26 r. śm. i za zmarłych
z rodziny Neubauer
†† rodzice Irena i Piotr Błaszkowscy
oraz Antoni Konkol
†† Szymański Marek, Krzysztof (1 r. ś.)
† Cecylia Podlewska (intencja od Matek
z III Róży pw Zwiastowania NMP)
†† dusze w czyśćcu cierpiące
†† Anna i Jan Bolda oraz Zenon
Seredyn
†† Zdzisław Skoczke, rodzice z obojga
stron
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o błogosław. Boże i opiekę Matki
Najśw. dla Magdaleny Sokołowskiej w
70 rocznicę urodzin oraz w intencji 35
rocznicy urodzin Magdy
† Stanisław Szczepaniak (12 gr.)
Sobota 13.10.2018
†† Czesław i Marta Mruk (r. śm.)
† Edward Jaskulka (im.)
† Rozalia Kozerog (ur.)
Chrzest: Kinga Nowak, Nina Nowak
ślub: Daria Krauze/ Grzegorz Glembin
ślub: MartaTrendel/ Michał Kamiński
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o błogosław. Boże i opiekę Matki
Najświętszej dla Sióstr z XIII Róży pw.
Matki Bożej Fatimskiej i ich rodzin
†† Paweł, Andrzej Wrosz
†† Zygmunt Borkowski (r. śm.) oraz
Jerzy, Andrzej, Roman
† Stanisław Szczepaniak (13 gr.)
Niedziela 14.10.2018
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o błog. Boże i opiekę M. Najśw.
dla Weroniki i Adama w 1 r. ślubu
† Jadwiga Budzisz
†† Konrad, Henryk i zmarli z rodziny
Dettlaff
†† Antoni, Agnieszka, Stefan i dusze w
czyśćcu cierpiące
†† Bronisława, Leon Bizewscy i zmarli z
rodziny Bizewskich
†† Franciszek i Helena
†† Gertruda (r. śm.) i zmarli z rodziny
Hinz
za parafian
†† Franciszek i Helena oraz zmarli z
rodziny
†† Helena (r. śm.), Józef, Andrzej Golla
oraz Magdalena
†† Józef Renusz (r. śm.), Teresa
Renusz
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†† Bolesława (r. śm.), Alfons i Gerard
Laddach, chrzestni Józef i Felicja,
siostra Karola i siostra Fabiola
† Michał Bolda (1 r. śm.)
†† Edward Mach, Anna, Bolesław,
Ryszard, Daniel Przygoda
†† Helena i Leon Ledtke (ur.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o błogosławieństwo Boże i
opiekę Matki Najświętszej dla Pauliny
oraz o wieczne szczęście dla †Urszuli
†† Helena i Walter Tarnowski, Stanisław
Gawarzycki
†† Jadwiga, Jan i Zbigniew Wzorek
† Stanisław Szczepaniak (14 gr.)
†† Henryk Jaskulka, Leon Bisewski

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/

