Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie

4/2019

II NIEDZIELA ZWYKŁA

20.01.2019

EWANGELIA (J 2,1-12)
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także
Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział:
„Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?”. Wtedy
Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których
każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I
napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście
weselnemu”. Oni zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono
pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do
niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty
zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w
Niego Jego uczniowie.
Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka
dni.
Posłuszni słudzy
Wczucie się w czyjeś trudne położenie jest znakiem miłości, wyobraźni miłosierdzia. Pośrednictwo
Maryi prowadzi do objawienia mocy bóstwa Jezusa i wzbudza wiarę Jego uczniów. Ale w
uratowaniu dobrej reputacji nowożeńców mają udział również ci, którzy pełnią tam służbę i
wykonują polecenie Maryi. Postawa sług pokazuje, jak ważne jest posłuszeństwo człowieka, by
Jezus mógł dokonywać cudów dla jego zbawienia. On wie najlepiej, czemu służy to, co mi poleca
uczynić. Posłuszeństwo czyni moją relację z Bogiem bardzo owocną. Nie tylko dla mnie, ale i dla
tych, których Bóg stawia na mojej drodze.

Burmistrz, Samorząd Gminy
i Miasta Władysławowo oraz Proboszcz parafii zapraszają w
najbliższą niedzielę - 27.01.2019 r. o godz. 12.30 do kościoła we
Władysławowie, gdzie zostanie odprawiona Msza św. za duszę
śp. Pawła Adamowicza - tragiczne zmarłego
Prezydenta Gdańska.

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM, GOŚCIOM, JUBILATOM
TEGO TYGODNIA, A W SPOSÓB SZCZEGÓLNY WSZYSTKIM BABCIOM I DZIADKOM
ŻYCZYMY WIELU ŁASK BOŻYCH

PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW.
 3 luty o godz. 11.45 - Spotkanie dla dzieci i
rodziców dzieci przygotowujących się do I
komunii św. Spotkanie w auli Domu
parafialnego.
PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA
Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z III
gimnazjum odbywać się będą od 5 lutego.
KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Katecheza chrzcielna w piątek 25 stycznia o
godz. 19.00 w salce na plebani.
NAUKI PRZEDŚLUBNE
Tych,
którzy
zamierzają
wstąpić
w sakramentalny
związek
małżeński
zapraszamy do uczestniczenia w kursie
przedmałżeńskim. Pierwsze spotkanie odbędzie
się w poniedziałek 18 lutego o godz. 19:00 w
auli w domu parafialnym. Nauki odbywać się
będą przez cały tydzień o godz. 19.00.
ZIMOWISKO
Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci
wyjeżdzających na zimowisko do Czorsztyna w
dniach 10-16.02, odbędzie się 26 stycznia o
godz. 19.00 w Auli św. Jana Pawła II w Domu
Parafialnym
SCHOLA DZIECI MARYI
W niedzielę 27 stycznia schola Dzieci Maryi po
Mszy Świętej o godz.11 zaprasza na wspólne
kolędowanie. Szczególne zaproszenie kierujemy
w stronę naszych Kochanych Babć i Dziadków.
WIZYTA DUSZPASTERSKA
Trwa wizyta duszpasterska w domach naszych
Parafian. Idziemy do Waszych domów, aby
modlić się wspólnie z Wami i nieść nasze
kapłańskie i pasterskie błogosławieństwo
wszędzie tam, gdzie żyjecie i pracujecie. Domy
niech będą przygotowane do wspólnej modlitwy.
Niech na stole nakrytym białym obrusem będzie
ustawiony krzyż, świece, woda święcona. Niech
znajdzie się na nim Biblia. W tych znakach
wyraża się nasza wiara i gotowość na przyjście
Chrystusa. Podczas wizyty duszpasterskiej
warto zadbać o jej organizację tak, aby była
obecna cała rodzina. Na początku będzie miała
miejsce wspólna modlitwa pod przewodnictwem
kapłana w intencjach rodziny, chorych, zmarłych.
Można też poprosić, o modlitwę w konkretnej
intencji ważnej dla Waszej rodziny. Chcemy
rozmawiać o życiu religijnym rodziny, o jej
problemach i troskach. Ta wizyta to także
okazja, aby zasięgnąć porady, zadać pytania
dotyczące
sakramentów czy też życia
religijnego.

PLAN KOLĘDY
Niedziela – 20 stycznia 2019 r. (od 14.00)
ul. Abrahama 3A
ul. Abrahama 3B
ul. 1000-lecia PP 9 (30-1)
ul. 1000-lecia PP 9 (31-60)
ul. Gen. Hallera 13
Poniedziałek - 21 stycznia 2019 r. (od 15.30)
ul. Rybacka 2
ul. Rybacka 5
ul. Gen. Hallera 15
ul. Gen. Hallera 17
ul. Rybacka (domki w tym 5a) 18-4
ul. 1000-lecia PP 13
Wtorek - 22 stycznia 2019 r. (od 15.30)
ul. 1000-lecia PP 4 (30-1)
ul. 1000-lecia PP 4 (60-31)
ul. 1000-lecia PP 6 (30-1)
ul. 1000-lecia PP 6 (31-60)
ul. 1000-lecia PP 10
ul. 1000-lecia PP 15 i ul. 1000-lecia PP 17A-C
Środa - 23 stycznia 2019 r. (od 15.30)
ul. 1000-lecia PP 19 i 23(18-9)
ul. 1000-lecia PP 21 i 23(1-8)
ul. 1000-lecia PP 11(30-15)
ul. Kolejowa, Dworcowa i 1000-lecia PP11(1-14)
ul. Hryniewieckiego i ul. Spokojna 26-2
ul. Spokojna 31-1
Czwartek - 24 stycznia 2019 r. (od 15.30)
ul. Świerkowa 10-1 i ul. Żeromskiego 28
ul. Merkleina 32- 2
ul. Morska 32-3
ul. Brzozowa 27-1
ul. Sportowa 2-20 i ul. Skwer Abrahama
ul. Sportowa 3-9
Piątek - 25 stycznia 2019 r. (od 15.30)
ul. Obrońców Helu 31-1
ul. Obrońców Helu 32C- 22
ul. Obrońców Helu 2- 20
Uzupełnienia
Wizytę w ramach uzupełnień, prosimy
zgłaszać w zakrystii lub na plebani.
W blokach jeśli nie ma podanej numeracji
kolędę rozpoczynamy od wyższych numerów
Program całej kolędy dostępny jest na
stronie internetowej parafii oraz w gablocie
przed kościołem.
PROŚBY I PODZIĘKOWANIA DO BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA ZA WST. ŚW. S. FAUSTYNY
Prośby i podziękowania do całorocznej nowenny
do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem
Świętej Siostry Faustyny można składać do
skarbony w kaplicy przy obrazie Jezusa
Miłosiernego.

NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Ważne intencje wypisujemy na karteczkach i
składamy do skrzynki przy obrazie Matki Bożej
NP. Na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy
zapraszamy w środy przed Msza świętą
wieczorną o godz. 16.45.
PRACE KTÓRE CHCEMY PODJĄĆ W
NASZYM KOŚCIELE
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 co do wyglądu będą zbliżone do
obecnego kształtu.
Liczymy, że wiele ławek będzie sponsorowane
przez naszych parafian.
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 minionego tygodnia. Dzięki
ich wsparciu pozyskaliśmy pieniądze na
zakup kolejnych ławek.
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.
 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 czynna od poniedziałku do
piątku w g. 09.00 - 13.00.
ZMARLI
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
†Jerzy Wittbrodt, ur. 1935, zam. ul. F. Ceynowy
† Józef Jeka, ur. 1958, zam. ul. Boh.
Kaszubskich
† Rafał Bisewski, ur. 1973, zam. ul. Boh.
Kaszubskich
† Stanisław Szmidt, ur. 1953, zam. ul. Dworcowa
† Jadwiga Grabowska, ur. 1943, zam. ul.
Nawigacyjna
† Tadeusz Kuczyński, ur. 1927, zam. ul. 1000lecia PP /pogrzeb w wtorek 22.01 o godz. 11:00/
† Urszula Mach, ur. 1943, zam. ul. 8 Marca
/pogrzeb w sobotę 26.01 o godz. 11:00/
† Franciszek Knuth, ur. 1932, zam. ul.
Stadionowa /pogrzeb w sobotę 26.01 o godz.
11:00 w Tczewie w kościele pw. św. Józefa/
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

INTENCJE MSZALNE
poniedziałek 21.01. 2019 (Dzień Babci)
†† Zygmunt (r. śm.), Elżbieta i †† z
rodziny Hallmann
†† Czesław Jarzyna (r. śm.), Anna
Jarzyna, Alfons Rogocki, Józef (ur.)
6.30
† Maria Jeszke /od uczestników
pogrzebu/
† Franciszek Ferdynus ( gr.21 )
† Paweł Kirszlig (13 r. śm.)
7.00
†† Agnieszka i Jan Struck, Alfons Kortas
†† Stanisław Rekowski (7 r. śm.)
†† dziadkowie z rodzin Patok i Golla
17.00
† Małgorzata Fiszer (gr. 21)
Wtorek 22.01. 2019 (Dzień Dziadka)
† Eugeniusz Serafińśki ( z ok. ur. i dnia
dziadka)
† Brunon Mach (r. śm.)
6.30
†† Klara i Józef Hintzke, Edmund
Pobłocki i †† z rodzin Hintzke, Szornak,
Bystram
† Franciszek Ferdynus ( gr. 22)
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
MN dla Danieli w 80 r. urodzin oraz Józef
Karcz i †† rodzice i rodzeństwo
7.00
†† Eugeniusz Gorzelec, †† rodzice z
obojga stron
† dziadek Jan
†† Tekla Rutha (ur.) Wiktor, Hildegarda,
Wacław
17.00 †Krzysztof Denis
† Małgorzata Fiszer (gr. 22)
Środa 23.01. 2019
O opiekę Matki Najświętszej i szczęśliwą
operację dla siostry Marii i o zdrowie w
rodzinie
Dziękczynna za otrzymane łaski z
6.30
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
MN dla Stefana
†† Cecylia i Władysław Labudda
† Franciszek Ferdynus ( gr. 23)
† Jerzy Wittbrodt /od uczest. pogrzebu/
†† Wanda Prena, Benedykt, Zofia i Karol
7.00
O uwolnienie z depresji brata
††Grzegorz i Irena Jenczek, Lucyna i
Zbigniew oraz dusze czyśćcu cierpiące
†† Józef Skwiercz (21 r. śm.) i †† z
17.00 rodziny
† Małgorzata Fiszer (gr. 23)
czwartek 24.01. 2019
†† Agnieszka, Konrad i Elzbieta
6.30
†† Hubert Jutrowski (r. śm.)
† Franciszek Ferdynus ( gr.24 )
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†† Józefina, Izydor Jaskułka
†Janusz Ciskowski
†† Jerzy Minga (10 r. śm.) oraz Tomasz,
Maria i †† rodzice z obojga stron
†† Teresa Cieślińska (2 r. śm.)
†† Alfons (r. śm.), Wanda Brzeska, ††
rodzice z obojga stron
† Małgorzata Fiszer (gr. 24)
piątek 25.01. 2019
† Antoni Troliński i †† z rodziny
†† Roman (ur.), Aleksander I Stanisław
† Franciszek Ferdynus ( gr.25 )
†† Maria Budzisz i Maria Radtke
†Cecylia (ur.)
† Paweł Schmidt (r. śm.)
†† Berta i Jan Patok
††Rodzice i rodzeństwo Maj
† Małgorzata Fiszer (gr. 25)
sobota 26.01. 2019
†Edmund Myślisz
††Teresa, Tadeusz, Zbigniew
Laskowscy
† Franciszek Ferdynus ( gr. 26)
†† Jerzy i Marek Kolp (r. śm.) Michał
Szpak
† Paweł Hadas (ur.)
ślub: Dorsch/Brunath
†† Babcie i Dziadkowie z obojga stron
† Błażej Jagielak (1 r. śm.)
† Małgorzata Fiszer (gr. 26)
niedziela 27.01. 2019
† Juliusz Krzyżon
†† rodzice: Jan (ur.) i Stefania Kass
†† Leon Myślisz, †† rodzice z obojga
stron
†† Stanisław i Michalina, Józef i Marian
Kosińscy oraz teściowie: Irena i
Władysław
†† Kazimierz Korth i †† z rodziny
za parafian
†† Jan, Gertruda Radtke, Jan,
Bronisława Pełechaty, Tadeusz i
Magdalena Wyrwał, Helena Milewczyk
†† Franciszek i Otylia Necel, Polikarp i
Gertruda Kwapulińscy
†Henryk Kortals (r. śm.)
† Małgorzata Fiszer (gr. 27)
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
MN dla Haliny Labudda i † Tadeusz
Dettlaff w dniu urodzin o radość nieba
†† Józef Januchtu, Jan i Genowefa
Brezinscy / int. od wnuczki Natalii/
† Gerard Plotzke (r. śm.)
† Franciszek Ferdynus ( gr.27 )
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†PAWEŁ ADAMOWICZ
†† Urszula i †† z rodziny Skowrońskich
† Alfons Ceynowa (10 r. śm.)
†† Danuta Laska, Jerzy i Bernardyna
Kempa oraz ich †† rodzice
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
MN dla Kingi i Zygmunta w 50 r. ślubu
†† mąż Mieczysław i chrześniak
Waldemar
†† Stanisław i Ludwik Paluch

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
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 czasie kolędy biuro czynne tylko przed
południem
SPOWIEDŹ
Podczas każdej Mszy św. i 30 minut przed Mszą
św. wieczorną. Wieczorem nie ma spowiedzi
podczas Mszy św.
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/

