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EWANGELIA (Łk 3,10–18)
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto
ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”.
Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”.
On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i
żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo
nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i
wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do
wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien
rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On
wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w
ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Prostota nawrócenia
Jan Chrzciciel przebywał i nauczał głównie na pustyni. Wiódł surowy tryb życia: „Nosił odzież z
wielbłądziej sierści i skórzany pas na biodrach. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół”
(Mt 3, 4). Po kimś takim można się było spodziewać srogich pouczeń i wezwania do
radykalizmu. Tymczasem wskazania, których udzielał, były raczej podstawowymi zasadami
miłości bliźniego. Przychodzącym tłumom mówił o prostych, życiowych sprawach, o dzieleniu
się z potrzebującymi, o uczciwości i skromności. Mocą swego autorytetu przypominał celnikom,
żołnierzom, ludziom majętnym o prostocie życia. Nie kazał im porzucać majątków, pokutować
na pustyni, ale zacząć od zwykłej uczciwości i życzliwości wobec drugiego. Prostota nawrócenia
jest nam bardzo potrzebna.
RORATY
w dni powszednie o godz. 6.00.
Roraty dla dzieci w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17.00.

WIGILIA DLA CAŁEGO MIASTA
W dniu 23 grudnia o godzinie 15.00 razem z władzami miasta zapraszamy na wspólną wigilię
wszystkich mieszkańców miasta. Wigilię rozpoczniemy przed naszym kościołem otwarciem
żywej szopki i przekazaniem przez harcerzy światła betlejemskiego. W to późne popołudnie na
pewno nie zabraknie modlitwy, życzeń, łamania się opłatkiem i wspólnego śpiewania kolęd.
Wszystkim Parafianom, Gościom, Solenizantom i Jubilatom tygodnia, życzymy obfitości Bożych
łask dla owocnego przeżywania tajemnicy adwentowego oczekiwania.

SPOWIEDŹ
Poniedziałek (17.12)
godz. 16.00 -18.00
Wtorek (18.12)
godz.16.00 -18.00
Środa (19.12)
godz. 16.00 -18.00
Czwartek (20.12)
godz. 10.00 -12.00; 16.00 -18.00
Piątek (21.12)
godz. 10.00 -12.00; 16.00 -18.00
Sobota (22.12)
godz. 10.00 -12.00; 16.00 -18.00
Niedziela (23.12)
w czasie Mszy świętych
Poniedziałek (24.12)
rano w czasie rorat spowiedzi nie
będzie
godz. 7.00 -11.00
NABOZEŃSTWO POKUTNE DLA DZIECI
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 Nabożeństwo i spowiedź dla dzieci z klas
IV i V szkoły podstawowej w poniedziałek 17
grudnia w godz. od 16.00 do 17.00.
 Nabożeństwo i spowiedź dla uczniów z klas
VI i VII szkoły podstawowej we wtorek 18
grudnia w godz. od 16.00 do 17.00.
KONFERENCJA I SPOWIEDŹ DLA
MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
 Konferencja i spowiedź dla młodzieży
gimnazjalnej – klasy VIII szkoły podstawowej
we wtorek 18 grudnia o godz. 18.00. (proszę o
zabranie indeksów)
 Konferencja i spowiedź dla młodzieży
gimnazjalnej klas III we wtorek 18 grudnia o
godz. 19.00 (proszę o zabranie indeksów)
ŻYWA SZOPKA
Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia
się w tworzenie Żywej Szopki. Potrzebujemy
osób, które przebiorą się za Maryję, Józefa i
trzech króli w dniach: 25-26 grudnia w godz.
8.30 - 19.00. Bardzo mile widziane młode
małżeństwa (z małym dzieckiem) oraz
młodzież. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie
się do ks. Pawła (tel. 793402281) . Stroje dla
„aktorów” będą przygotowane.
OPŁATEK WIGILIJNY
W kiosku parafialnym można zaopatrzyć się w
opłatek. Zabierając ten opłatek do naszych
domów, a potem łamiąc się nim przy wigilijnym
stole, wyrażamy naszą łączność z tym
Kościołem i z całą wspólnotą parafialną.

KOLĘDOWANIE PRZY SZOPCE
Wszystkich którzy lubią grać i śpiewać kolędy
zapraszamy do kolędowania przy szopce.
Zapraszamy wszelkie zespoły, wszelkie grupy
muzyczne do uwielbiania nowonarodzonego
śpiewem. Wszystkich którzy w dniach 25-26
grudnia chcieli by sami, z zespołem, rodzinnie
zagrać przy szopce o kontakt z ks. Bogumiłem,
aby ustalić dzień i godzinę.
MODLITWA O POKÓJ
25 grudnia o godz.15.00 spotkamy się przy
Żywej Szopce, aby naszą obecnością i
modlitwą zamanifestować pragnienie pokoju w
naszych domach w naszym mieście, ojczyźnie i
na całym świecie… Obecność zapowiedziały
także władze naszego miasta
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem
miłości, pokoju i nadziei, i już tradycyjnie
stawiane jest na wigilijnym stole. Głęboką
wymowę ( otwartości na drugiego człowieka i
obecności samego Boga) ma odpalenie od tego
światła świecy, którą w ramach Wigilijnego
Dzieła Pomocy rozprowadza Caritas.
Do naszego kościoła Betlejemskie Światło
Pokoju zostanie wniesione 23 grudnia w
czasie wspólnej wigilii. Światło Betlejemskie
będzie można zabierać do domów w wigilię
do godz. 16.00
KARTKI ŚWIĄTECZNE LITURGICZNEJ
SŁUŻBY OŁTARZA
Liturgiczna Służba Ołtarza po każdej Mszy św.,
będzie rozprowadzać cegiełki w formie ręcznie
wykonanych kartek świątecznych. Ofiary
składane przy tej okazji będą przeznaczone na
wspólny wyjazd zimowy.
WIARA I ŚWIATŁO
Wigilia dla członków Wspólnoty będzie miała
miejsce 16 grudnia o godz. 15.30 w sali Domu
Rybaka.
W przyszłą niedzielę 23 grudnia wspólnota
będzie rozprowadzała kalendarze ze zdjęciami
prac wykonanych przez dzieci.
WIGILIA DLA SAMOTNYCH I UBOGICH
Wigilia dla ubogich i samotnych będzie miała
miejsce 19 grudnia o godz. 10.00 w restauracji
Pomorzanka.
DUSZPASTERSTWO DZIECI
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na wyjazd
zimowy dzieci do Czorsztyna w dniach od 10
do 16 lutego 2019 r. Zapisy i szczegółowe
informacje udziela ks. Bogumił

CARITAS ( wejście od ul. Świerkowej)
 JADŁODAJNIA św. o. Pio czynna od
poniedziałku do piątku
godz.12.00 - wydawanie posiłku rodzinom
godz. 12.30 - korzystanie z posiłku na miejscu.
Z posiłku mogą korzystać wszystkie osoby
ubogie, znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej, lub nie zdolne do samodzielnego
przygotowywania sobie jedzenia. Zarówno z
pracowni, jak i jadłodajni mogą korzystać
wyłącznie osoby trzeźwe, nie będące pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających.
W okresie świątecznym od 24 grudnia do 01
stycznia nie będą wydawane obiady w naszej
jadłodajni.
Do biura Caritas zapraszamy od 2 stycznia.
W okresie świątecznym biuro będzie
nieczynne.
 Przy Caritas działa PRACOWNIA
Miłosierdzia św. O. Pio dla osób samotnych,
ubogich 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.
 Wszystkich korzystających z parafialnej
jadłodajni i pracowni zapraszamy na WIGILIĘ
DO JADŁODAJNI w czwartek 20 grudnia o
godz. 12.00. To nasze świętowanie
rozpoczniemy wspólną modlitwą o godz. 11.00
( możliwość skorzystania ze spowiedzi św.), po
czym o godz. 12.00 zasiądziemy przy
wigilijnym stole.
 Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
pomagali w PRZEPROWADZENIU ZBIÓRKI
ŻYWNOŚCI (w akcji tej brało udział 60
wolontariuszy -zebraliśmy 1300 kg żywności
nie wliczając toreb miłosierdzia). Dziękujemy
również tym wszystkim, którzy tak hojnie
wsparli ją swoimi darami w sklepach, gdzie
odbywały się zbiorki czy przynosząc
wypełnione torby miłosierdzia. Bóg zapłać!
ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ
MAŁŻEŃSKICH
30 grudnia o godz. 12.30 odprawimy Mszę św.
w intencji Rodzin naszej parafii w czasie której
będzie możliwość odnowienia przyrzeczeń
małżeńskich. Zapraszamy małżeństwa
szczęśliwe, by podziękowały Bogu za radość
trwałego związku, zapraszamy małżeństwa
zagrożone, by się oddały w opiekę Świętej
Rodzinie, zapraszamy także osoby porzucone,
ale wierne przysiędze małżeńskiej, by nabrały
sił do bohaterskiego świadectwa życia

PRACE KTÓRE CHCEMY PODJĄĆ W
NASZYM KOŚCIELE
Pod koniec stycznia chcemy w naszym kościele
rozpocząć uzupełnianie posadzki pod
istniejącymi ławkami oraz montaż nowych
ławek. Nowe ławki zostaną wykonane z
jasnego jesionu będą bardziej ergonomiczne i
nie będą co do wyglądu będą zbliżone do
obecnego kształtu.
Liczymy też na to, że wiele ławek będzie
sponsorowane przez naszych parafian.
Koszt metra bieżącego ławki wynosi 1200+VAT
złotych.
Koszt mniejszej ławki to: 2500
Koszt dłuższej ławki to: 5500
Ofiary na ławki można przekazywać na
konto parafii:
38 83480003 0000 0000 5467 0001
Serdecznie dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom mi8nionego tygodnia. Dzięki
ich wsparciu pozyskaliśmy pieniądze na
zakup kolejnych ławek.
KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Katecheza chrzcielna w piątek 21 grudnia o
godz. 19.00 w salce na plebani.
ZMARLI
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
† Zbigniew Nastały, ur. 1954, zam. ul. Ceynowy
† Szczepan Koss, ur. 1987, zam. ul.
Żeromskiego
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…..
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 17.12.2018
†† Hildegarda i Augustyn Koziróg
†† Alfons, Zofia, Ewa, Janusz Piontke
†† Irena, Henryk Sadowski, Paulina
Krauze, Irena Dominik
†† z rodzin Drzeżdzon i Osescki,
dusze w czyśćcu cierpiące
†† Stefan, Leokadia Zielińscy
†† rodzice: Barbara i Jerzy oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
†† rodzice: Jan i Maria Bieszke
Wtorek 18.12.2018
†† Halina Gojke, rodzice, rodzeństwo i
teściowie
†† Aniela i Zygfryd Krukowscy oraz
bracia
†† dusze w czyśćcu cierpiące
†† Anna Bizewska (2 r. śm.) oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
†† Zofia i Paweł Bolda oraz Wojciech
† Józef Meżyk (r. śm.)
†† Albert (r. śm.) i Anna Dettlaff

6.00

17.00

6.00

17.00

6.00

17.00

6.00

17.00

6.30

8.00

Środa 19.12.2018
†† ks. Alojzy Piłat, ks. Władysław
Iwanowicz, ks. Adam Barcz i
Mieczysław Bolda (ur.)
†† rodzice Anna i Stefan Golla
† Leon Klebba (ur.)
†† rodzice Stanisław i Anna Proena,
rodzice chrzestni Paulina i Benedykt
†† Pelagia i Józef Głowienka
†† z rodzin Leś, Janc, Nowiccy oraz
ojciec Zygmunt i o zdrowie Basi
O zdrowie dla Barbary oraz za
wszystkich †† z rodziny Janowskich,
Lesiów, Janc i Nowickich
†† Maria i Jan (r. śm.) Semerling oraz
Władysława i Konstanty Szwajłyk
Czwartek 20.12.2016
†† Anna i Jan Baran i z rodziny Baran
†† rodzice Bronisława i Franciszek
Blok i brat Franciszek
†† Irena (ur.) i Franciszek Bystram
†† Apolonia Necel (r. śm.)
† Kazimierz Stolarczyk (9 r. śm.)
† Teresa Konkel
† Jolanta Bolda ( 1 r.śm.)
† Leontyna Korolewicz (r.śm.)
Piątek 21.12.2018
†† Antonina i Antoni Budnik
†† Józef i Klara Hintzke, Edmund
Pobłocki, z rodzin Hintzke, Szornak i
Bystram
†† rodzice chrzestni: Stefania Patok i
Józef Kubawski
†† Jan (r. śm.) i Maria Rolewscy
†† Ewa i Franciszek Góra, Maria,
Stefan i Dariusz Drążek
† Leon Budzisz (1 r. śm.)
†† Marta, Elżbieta, Danuta, Franciszek
Litzau
† Anna Myślisz (ur.)
Sobota 22.12.2018
†† Jan Kunz, Stanisława, Marceli (on),
Nasiorowscy
†† Anna, Anna, Helena, Jan Ziemann
†† Wiktoria, Franciszek, Rozalia
†† Eugeniusz Kirszling (ur.), Izydor i
Marta Kirszling
†† Józef, Jadwiga i Jan Budzisz
†† dziadkowie Ceynowa i Klebba
†† Alicja Mayer (2 r. śm.) i Stefan
Bolda
Niedziela 23.12.2018
†† Magdalena i Franciszek Ruta,
Marta i Juliusz Ruta, Marta i Józef
Gradwoscy
††Bronisław i Marcin Żaczek
†† Adam Dolimierski oraz zmarli
dziadkowie i babcie

9.30
11.00
12.30
14.00
18.00

za parafian
†† Edmund (10 r. śm.) i Stefania
Treppa
† Tadeusz Stefanowski (ur.)
†† Stefania i Józef Ceynowa i zmarli z
rodziny
O zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Bronisławy

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 15.00 do 17.30
w niedzielę od 9.00 do 15.00
W kiosku parafialnym do nabycia lampiony
adwentowe dla dzieci, kalendarze religijne
oraz wiele innych religijnych dekoracji
świątecznych
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
Ważne intencje składamy do skrzynki przy
obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W kościele w piątki po Mszy św. o godz. 18.00
Ważne intencje składamy do skrzynki przy
obrazie Jezusa Miłosiernego.
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, 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/
/Biuletyn tylko do użytku wewnętrznego/

