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EWANGELIA (Łk 4,21-30)
W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te
słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom,
które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”.
Wtedy rzekł do nich „Z pewnością powiecie mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego siebie;
dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum«”.
I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało
zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do
żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych
było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk
Naaman”.
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta
i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak
przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
Rozważanie do Ewangelii:
Pan Jezus nie był mile widziany w swoim rodzinnym mieście. Nie polegało to jednak na tym, że
skoro tylko się pojawił, to zaraz wyrzucili Go z miasta. Przeciwnie! Przyjęli Go, pozwolili czytać i
przemawiać w synagodze. Nawet "przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które
płynęły z ust Jego". Odrzucenie Jezusa polegało na czymś innym.
Mieszkańcy Nazaretu nie potrafili spojrzeć na Niego inaczej, niż przez pryzmat swoich o Nim
wyobrażeń - dla nich był ciągle tylko synem Józefa. W związku z tym nie brali sobie do serca Jego
słów, nawet jeśli bardzo im się podobały.
Jakże często i my "przyświadczamy Jezusowi i dziwimy się pełnym wdzięku słowom, które płyną z
ust Jego". Czy jednak bierzemy sobie te słowa do serca, to znaczy czy one wpływają realnie na
nasze życie?

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM, GOŚCIOM, ORAZ JUBILATOM
TEGO 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
GODZINA ŚWIĘTA
W I czwartek miesiąca o godz. 16.00
wystawienie Najświętszego Sakramentu i tzw.
Godzina święta. Na godzinę Świętą zapraszamy
w sposób szczególny Straż Honorową NSPJ.
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.
 18 luty o godz. 15.00 - dzieciom poświęcimy
książeczki. (Msza św. dodatkowa, książeczki
indywidualnie zakupują rodzice);
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
W poniedziałek 11 lutego, w dniu w którym
przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes
obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego.
Msza św. dla chorych i ich opiekunów połączona
z namaszczeniem w ramach święta
Najświętszej M. P. z Lourdes będzie miała
miejsce 11 lutego o godz. 9.30.
Zwracam się z prośbą aby pomóc wszystkim
chorym dotrzeć do kościoła
na tę Eucharystię.
NAMASZCZENIE CHORYCH
Ludzie nieraz pytają: kiedy wezwać księdza do
chorego z „ostatnim namaszczeniem”? Niekiedy
decydują się na to, kiedy nie ma już kontaktu
z chorym i kapłan faktycznie przychodzi za
późno. A przecież wcale nie musi tak być.
Dlaczego nie wezwaliście mnie wcześniej?
Niejeden kapłan zadaje takie właśnie pytanie
rodzinie już zmarłego chorego. – No, bo to
przecież ma być ostatnie namaszczenie. Takie
na śmierć, więc czekaliśmy do ostatniej chwili –
odpowiadają najczęściej. Nic bardziej mylnego.
Sakrament
namaszczenia
chorych
jest
sakramentem żywych. Kościół naucza, że jest to
sakrament umocnienia i uzdrowienia. Jest on
potrzebny nie tylko chorym, ale również ich
bliskim we wspólnym przeżywaniu prawdy, że
człowiek powołany jest do wspólnoty z Bogiem
w wieczności.
Przed wizytą księdza przychodzącego z posługą
sakramentu namaszczenia chorych trzeba
przygotować: stolik z krzyżem i zapaloną świecą.
Najważniejsze jest jednak, aby domownicy
i osoby towarzyszące przygotowały się duchowo
i modliły się wraz z księdzem w intencji chorego.

99 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM
Burmistrz Władysławowa zaprasza na miejskie
obchody Zaślubin Polski z Morzem, które
odbędą się we Władysławowie 11 lutego 2019 r.
Program:
17:00 - uroczysta msza św. w kościele pw.
WNMP we Władysławowie,
18:00 - przemarsz pod pomniki Antoniego
Abrahama i gen. Józefa Hallera: odśpiewanie
hymnu, złożenie kwiatów, przemówienia
okolicznościowe,
19:00 - promocja książki Augustyna Necla pt.
"Nie rzucim ziemi", "Hallerówka" ul. Morska 6 we
Władysławowie.
WIARA I ŚWIATŁO
Msza dla wspólnoty: 10 lutego o godz. 15.00. Po
Mszy Świętej bal karnawałowy w auli Domu
Parafialnego św. Jana Pawła II
PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA
Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z III
gimnazjum odbywać się będą od 5 lutego.
KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Katecheza chrzcielna w piątek 8 i 22 lutego
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. Na nauki
zapisujemy się w podczas pierwszego
spotkania. W naukach uczestniczą oboje
narzeczeni.
KLUB HONOROWYCH KRWIODAWCÓW
Miejski
Klub
Honorowych
Krwiodawców
serdecznie zaprasza w dniu 9 lutego do szkoły
nr 2 na Walentynkowy Honorowy Pobór Krwi ze
specjalnym wskazaniem na Adama Jeż.
Rejestracja od 8.30 do 11.30.
Honorowy
krwiodawca
powinien
mieć
ukończone 18 lat, posiadać dowód osobisty i
cieszyć się dobrym zdrowiem.
ZMARLI
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
†Maria Stefanowicz, ur. 1956, zam. ul. 1000lecia PP
† Waldemar Łuczak, ur. 1964, zam. ul. Długa
† Gracjan Golla, ur. 2012, zam. ul. Steyera
† Kazimierz Biankowski, ur. 1961, zam. Droga
Chłapowska
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

CARITAS ( wejście od ul. Świerkowej)
 Pracownia św. Ojca Pio zaprasza na
wtorkowe, popołudniowe spotkania
tematyczne do KLUBU AKTYWNOŚCI
wszystkich emerytów, rencistów, osoby
samotne oraz te, które chcą zamienić zwykłą
rutynę na kreatywne spędzanie czasu w miłym
towarzystwie, rozmowę przy dobrej kawie oraz
przy wielu innych ciekawych zajęciach.
Terminy spotkań: każdy wtorek, od godz.
15.00 do 17.00 w Pracowni św. Ojca Pio,
wejście od ulicy świerkowej.
Najbliższe spotkanie pt. „ Kartki okazjonalne
– przekonaj się jakie to proste!
Więcej informacji na ulotkach.
 Spotkania Parafialnego Zespołu Caritas od
lutego będą odbywały się w każdy I wtorek
miesiąca o godz. 17.00 w Pracowni
Miłosierdzia (wejście od ul. Świerkowej).
Serdecznie zapraszamy nowe osoby do
włączenia się do wspólnoty. Najbliższe
spotkanie we wtorek 5 lutego o godz. 17.00.
 Z okazji I czwartku miesiąca zapraszamy w
czwartek 07 lutego wszystkich emerytów,
rencistów, samotnych i chorych na nasze
comiesięczne spotkanie, którego tematem
będzie Światowy Dzień Chorego.
Spotykamy się po Mszy św. o 9.30 w
Pracowni Miłosierdzia (wejście od ul.
Świerkowej). Serdecznie zapraszamy do
wspólnego świętowania.
 Parafialny Zespół Caritas wraz z młodzieżą i
podopiecznymi „Pracowni Miłosierdzia”
zapraszają dzieci z kl. od 4 do 8 na
ZIMOWISKO, które odbędzie się od 11 – 15
lutego (pierwszy tydzień ferii) w godzinach od
9.00 – 13.00. Gwarantujemy dobrą zabawę,
wspólną modlitwę, warsztaty m. in. kulinarne ,
nauka tworzenia latawców, rozgrywki
hokejowe. Zapewniamy pyszne śniadanko,
obiad oraz deser.
 Więcej informacji na ulotkach. Zapisy w
siedzibie Caritas lub u s. Moniki Mchr
osobiście lub pod nr. tel. 695-818-226
 Przy naszej jadłodajni działa pracownia
warsztatowa św. O. Pio dla osób samotnych,
ubogich, bezdomnych 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.
 Jadłodajnia Św. O. Pio czynna od
poniedziałku do piątku:
g.12.00 - wydawanie posiłku rodzinom
g.12.30 - korzystanie z posiłku na miejscu

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 minionego tygodnia. Dzięki
ich wsparciu pozyskaliśmy pieniądze na
zakup kolejnych ławek.
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INTENCJE MSZALNE
poniedziałek 04.02.2019
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o bł. Boże i opiekę MN w 75 r.
urodzin
†† Krystyna i Józef Ciesielscy, brat
Adam
O szczęśliwe rozwiązanie dla Beaty
†† dusze w czyśćcu cierpiące
† Wojciech Ceynowa (2 r. śm.)
†† Bronisława (ur.) i Leon Kortas
† Helena Ziemann (ur.)
† Marzena (gr. 4)
Wtorek 05.02. 2019
†† Tomasz i Henryk Przyradcy
†† Józef Guz i †† z rodziny
† Stanisław Łyczkowski
†† Jerzy Rekowski i Leszek Renusz (23
r. śm.)
† Jakub Selin
† Maria Kunz /zam. mieszk. ul. Krótkiej/
†† rodzice z obojga stron, Paweł (ur.),
Wiktoria, Józef i Marta
† Marzena (gr. 5)
Środa 06.02. 2019
† Anna Kuchnowska (48 r. śm.)
† Bronisława Miotk (20 r. śm.)
†† syn Tomasz, żona Teresa, rodzice:
Julia i Stefan Pisarscy
† Agata Żaczek (im.)
††Jadwiga i Wojciech Felkner oraz
Maria i Franciszek Ceynowa
† Jan Styn (10 r. śm.)
† Wojciech (r. śm.)
† Marzena (gr. 6)
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czwartek 07.02.2019
†† Zbigniew, Irena, Franciszek Bystram
†† Mirosław Hebel (1 r. śm.) i †† z
rodziny
†† Stanisław i Józef Fiszer
†† Pelagia (r. śm.) i Józef Głowienka i
†† z rodziny Kotowskich i Kramosz
† Henryk Żuraw (r. śm.)
† Andrzej Glembin (1 r. śm.)
†† Eryka i Czesław Koczkodaj, bracia
Stefan i Stanisław
† Marzena (gr. 7)
piątek 08.02.2019
† Mieczysława Bolda
†† Stefania (25 r. śm.) i Franciszek
Biankowscy
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o bł. Boże i opiekę MN
dla Elżbiety i Czesława z ok.i 55 r. ślubu
† Gerard, Agnieszka, Zofia i dusze w
czyśćcu cierpiące
†Maria i Alfons Kortals
†† Marta Górska i †† z rodziny Górskich
†† Jan Kloka (6 r. śm.) oraz †† rodzice z
obojga stron
† Marzena (gr. 8)
sobota 09.02.2019
†† Tekla i Alfons
†† Krzysztof Jaźwiński (r. śm.) oraz
Józef
†† Brygida, Edmund i Elżbieta
Deręgowscy, Ludwika Kaczyńska
† Rafał Bisewski /od uczest. pogrzebu
† Władysław Derc (r. śm.)
† Józef Koss
†† Tadeusz Lewicki (ur.) oraz †† z
rodzin Lewickich, Ratheczów, Stych i
Zielke
† Marzena (gr. 9)
niedziela 10.02.201
† Leon (r. śm.) Maria Bolda
† Jan i Urszula Falińscy
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o bł. Boże i opiekę MN z okazji
34 r. ślubu
O zdrowie i Boże błogosław. dla żony
†† rodzice: Kazimierz (r. śm.) i Anna
Patok
za parafian
† Wacław Konopka
†† rodzice Skoczke Leon i Maria oraz
teściowie Leon i Agnieszka
† Antoni Myślisz
† Marzena (gr. 10)
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o bł. Boże i opiekę MN dla
Scholastyki w dniu imienin
† Jan Myślisz (27 r. śm.), Anna
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†† teściowie: Franciszek i Anna Grabe i
†† z rodziny
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o bł. Boże i opiekę MN dla
wnuczki Lenki z ok. 1 r. urodzin
†† Stefan Janusch (1 r. śm.)
†† Marianna i brat Zdzisław, Józef,
Stefania, brat Stanisław
†† Berta i Jan Ciskowscy
O szczęśliwy poród dla Magdaleny
†† rodzice Wojtyńscy i Szmandt
† Grażyna Zelewska (r. śm.)

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 poniedziałek w biurze przyjmuje 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/

