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EWANGELIA (Łk 1,39-45)
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu
Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty
napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i
błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do
mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa
powiedziane Ci od Pana”.

Błogosławiona wdzięczność
Elżbieta napełniona Duchem Świętym błogosławi Maryję i Jej Syna, którego nosi pod sercem.
Jej okrzyk jest modlitwą dziękczynienia wobec Boga. Tak właśnie powinniśmy się modlić.
Zwykle przychodzimy do Boga z naszymi problemami, prosząc, by wspomógł nas swoją łaską.
Nie ma w tym nic złego, a i sam Jezus, jak o tym czytamy na kartach Ewangelii, nie odwracał
się od proszących Go ludzi. Jednak żona Zachariasza uczy nas czegoś niezwykle ważnego:
zanim o coś poprosisz, podziękuj Bogu. Wdzięczność zawsze otwiera oczy. Błogosławiąc Boga,
który w tak niezwykły sposób działa w życiu Maryi, Elżbieta sama zostaje obdarowana
bezmiarem łaski, spełnia się jej wielkie marzenie. Dziękując na modlitwie za innych, zaczynamy
dostrzegać, jak bardzo przez te osoby obdarza nas Bóg.
WIGILIA DLA CAŁEGO MIASTA
Dzisiaj 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.
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
W tym dniu zachęcamy wszystkich do zachowania zwyczajowego postu. Wieczorem zaś
zasiądźmy wspólnie do Wigilijnej Wieczerzy i pamiętajmy o zwyczajach, które należy zachować:
odczytanie fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu, połamanie się opłatkiem, modlitwa przy
stole i wspólne śpiewanie kolęd. Pamiętajmy też o potrzebie wzajemnego wybaczenia krzywd i
pojednania się w naszych domach i w sąsiedztwie. W WIGILIĘ NIE MA MSZY ŚW. O GODZ
17.00.
Wszystkim Parafianom, Gościom, Solenizantom i Jubilatom tygodnia, życzymy obfitości Bożych
łask dla owocnego przeżywania tajemnicy adwentowego oczekiwania.

SPOWIEDŹ
Niedziela (23.12)
w czasie Mszy świętych
Poniedziałek (24.12)
godz. 7.00 -11.00
rano w czasie rorat spowiedzi nie będzie
PASTERKA
Uroczystą celebrację narodzin naszego Pana
Jezusa Chrystusa tzw. Pasterkę odprawimy o
godz. 21.00 i 24.00. Na godz. 21.00 zapraszamy
dzieci (najlepiej przebrane za postacie z szopki).
RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH
24.12 (wigilia) o godz. 12.00 na cmentarzu
różaniec za naszych zmarłych.
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
Betlejemskie Światło Pokoju można zabierać do
domów w wigilię do godz. 16.00.
MSZE ŚWIĘTE W DNI ŚWIĄTECZNE
W Uroczystość Bożego Narodzenia nie ma Mszy
św. o godz. 6.30 dalsze godz. Mszy św. bez
zmian. W drugi dzień świąt Msze św. według
porządku niedzielnego.
ŻYWA SZOPKA
Zapraszamy do odwiedzania Żywej Szopki w
dniach 25, 26 grudnia w godzinach od 9.00 do
19.00.
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…

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.
WIARA I ŚWIATŁO
W przyszłą niedzielę 23 grudnia wspólnota
będzie rozprowadzała kalendarze ze zdjęciami
prac wykonanych przez dzieci.
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.
ZABAWA KARNAWAŁOWA
Parafialna w Chłapowie organizuje zabawę
karnawałową która odbędzie się w remizie OSP
w Chłapowie 19 stycznia. Zapisy w sklepie (z
prasą) u pana Daniela Borchmann. Koszt od
pary 200 złotych.

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.
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.
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.
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
KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Katecheza chrzcielna w piątek 25 stycznia o
godz. 19.00 w salce na plebani.

ZMARLI
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
† Franciszek Frank, ur. 1950, zam. ul.
Starowiejska
† Anna Tarnowska, ur. 1952, zam. ul. Rybacka
†Teresa Ceynowa, ur. 1947 zam. Gdynia
†Bogusława Kreft, ur. 1961, zam. ul. Długa
†Irena Bolda, ur. 1954, zam. Ceynowy 3
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 24.12.2018 /WIGILIA/
† Janina Tessmer
†† Alfons Milewczyk, rodzice Helena i
Józef Pluta, Maria i Leon Milewczyk
† Krystyna Wójtowicz (r. śm.)
†† Franciszka, Mieczysława, Michał
Bolda, siostra Gertruda Lidke, Czesław i
6.00
Marta, Marek Mruk, Eugeniusz
Serafiński
††Władysław, Wanda, Kazimierz, Wiktor
† Irena Bystram (ur.)
†† Stefan (r. śm.) i Waleria Kortas oraz
Piotr Gafka
†† Teresa Pawłowska, Adaś Kowalczyk i
zmarli z rodziny
†† Czesław, Tekla, Bożena Lange,
Józefa, Rozalia i Franciszek
21.00
†† Stefania i Willi Pieper i Bogusława (ur.)
†† Adam Elward i Elżbieta i Stefan Czapp
†† dziadkowie Aniela i Zygfryd Krukowscy
oraz wujkowie Jacek i Tomasz
Wtorek 25.12.2018 /BOŻE NARODZENIE/
†† Irena, Brunon Drzeżdżon, dziadkowie z
obojga stron, Magdalena i Stefan Janiuk
†Paweł Jereczek
†† rodzice z obojga stron: Leon, Jan,
Józef, Mieczysław
†† Magdalena (12 r. śm.), Tadeusz,
24.00
Edmund Wyrwał, Jan, Bronisława,
Andrzej, Irena Pełechaty
†† Marianna, Aleksander, Eugeniusz
Serafińscy, Franciszka, Michał,
Mieczysława Bolda, Marek Mruk i
Gertruda
†† Ewa Bożek (im.) i dusze w czyśćcu
cierpiące
†† Teresa i Tadeusz Dettlaff
8.00
† Stefan Janusch
†† Marek Konkel (ur.), Jan Miotk
za parafian
†† Jan i Aniela Bolda
9.30
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i
Stefana w 50 rocznicę ślubu
†† rodzice: Jadwiga i Aleksander Felkner,
Brunon Borski
11.00
† Adela Abraham
†† Ryszard, Krystyna, Anna, Ewa

† Marian Liberkowski (intencja od
chrześniaczki Natalii)
12.30 † Roman Milewczyk
†† Anna i Michał Felkner i Józef Ryś oraz
zmarli z rodziny
† Hubert Frank
† Marian Bettin
14.00
†† Ignacy Renusz oraz z rodzin Karcz i
Fiszer
†† rodzice Bronisława i Franciszek Blok i
18.00
brat Franciszek
Środa 26.12.2018 /ŚWIĘTEGO SZCZEPANA/
†† Hildegarda i Augustyn Koziróg
6.30
†† Marta Krzyżon i zmarli z rodziny
†† rodzice Tekla, Alfons, Urszula Bartosik,
Jerzy, Zygmunt
8.00
† Franciszek Mach
† Maria Kuchnowska
†† Mirosław Krzebietke, Anna, Stanisław
Ogoniak, Jadwiga, Czesław, Edmund,
Stanisława, Jan
9.30
† Jan Stempka
†† Władysława i Stefan, Wiktor
† Piotr Skotzke (ur.)
† Tadeusz Okun (r. śm.)
†† Edward Jaskulke i rodzice z obojga
stron
11.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i
Henryka Zajfert w 50 rocz. ślubu
† Wanda Garstka
†† Bożena Czyżyk i Zenon Hincke
O łaskę nieba dla † Karola Budzisz z
okazji rocznicy ślubu
†† Stanisław Rekowski, Jerzy, Gabriela,
12.30
rodzice z obojga stron oraz dusze w
czyśćcu cierpiące
†† Waltranda i Zygfryd oraz Teresa i
Marek
†† Teodora i Augustyn
†† Stanisław Minkowski (8 r. śm.) oraz
rodzice z obojga stron
14.00
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla Teresy i
Czesława w 49 rocznicę ślubu
†† Edmund Maszota, Janina, Franciszek,
Tadeusz Hajduk
18.00
† Szczepan Gulczyński
Czwartek 27.12.2018
†† Kazimierz Skoczke (4 r. śm.)
6.30 †† Bronisław Landowski, Stefania
Landowska i Zofia Rybacka
†† Maria i Wacław Rolewscy
7.00 †† Marianna, Leonard Medyccy, Łucjan i
Marek, dusze w czyśćcu cierpiące
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog. dary Ducha Św. i opiekę
17.00
MB dla Pawła w 18 rocznicę urodzin

†† Leon Frank (ur.), Krystian Elwart (ur.)
17.00 †† Jan Zakrzewski, zmarli z rodzin:
Zakrzewskich, Chlebowskich i Zybrów
Piątek 28.12.2018
†† Stanisława Adamczyk i zmarli z
rodziny
6.30
†† Anna i Stanisław Lewiccy, Waldemar i
Stefania Orzeł
† Jan Kozerog (ur.)
7.00
† Janina Sosnowska (ur.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog., dary Ducha Św. i opiekę
MB dla Arka z okazji 18 rocznicy urodzin
17.00
† Maria Lotarska (r. śm.)
† Ignacy Dąbrowski (6 r. śm.)
Sobota 29.12.2018
Dziękczynna za otrzymane łaski w
minionym roku z prośbą o Boże błog. i
6.30
opiekę MB dla rodzin Glembin i Kryża
† Jan Kużel
Dziękczynna za otrzymane łaski w
minionym roku z prośbą o Boże błog. i
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
7.00
†† Łucja Bialk (10 r. śm.), Józef, Józef,
Juliusz i Jerzy
† Leon Roeske
†Leon Neubaer w rocz. urodzin i za
zmarłych z rodziny
17.00
†† Leon Struck (5 r. śm.) i rodzice
† Małgorzata Grapp (r. śm.)
Niedziela 30.12.2018
† Eugeniusz Serafiński (im.)
6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog. z okazji rocznicy ślubu
† Genowefa Szymańska (5 r. śm.)
8.00
†† Gertruda i Antoni Kohnke
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog. dla Eugeniusza i Janiny
9.30 za parafian
†† Elżbieta (ur.), Zygmunt i z rodziny
Bolda
† Zygmunt Necel
Dziękczynna za otrzymane łaski w
minionym roku z prośbą o Boże błog. i
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
11.00
†† Maria i Walerian Szymańscy
†† Alfons Ceynowa i rodzice z obojga
stron
†† Helena, Leon Budzisz, Maria i Helena
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla Wandy
12.30
Jeka z okazji 87 rocznicy urodzin
†† Marian (12 r. śm.), rodzice z obojga
stron
†† Eugeniusz Gorzelec (im.), Alfons oraz
Włodzimierz
14.00 †† mąż Mieczysław i z rodzin Skoczke i
Kryczka

14.00 †† Zbigniew, Zofia i ich rodzice
†† Anna i Jan Nadolski, rodzeństwo:
Kazimierz, Elżbieta i Jadwiga
18.00
†† Marcin Żaczek i zmarli z obojga stron

KAPLICA ŚW. JANA PAWŁA II
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 14.00 do 18.00
godz. 15.00 – Koronka do B. Miłosierdzia
W wigilię i święta nie będzie wystawienia
Najświętszego Sakramentu.
KIOSK PARAFIALNY i SALA PAPIESKA
czynne w dni powszednie od 15.00 do 17.30
w niedzielę od 9.00 do 15.00
w wigilię i w święta kiosk nie czynny
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 najbliższy poniedziałek ze względu na
spowiedź w naszym kościele biuro
parafialne nieczynne.
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/

