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VI NIEDZIELA ZWYKŁA

17.02.2019

EWANGELIA (Łk 6,17.20-26)
Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży
poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru
i Sydonu.
A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy
zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne:
cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem
przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem ojcowie ich czynili
fałszywym prorokom”.
Szczęśliwa przyjaźń z Jezusem
Tyle razy „szczęśliwi” i tyle samo „biada”. Czy w ten sposób Jezus dzieli ludzkość na dwie
przeciwstawne połowy? Absolutnie nie, bo ten podział dotyczy każdego z nas, on istnieje w
naszym sercu. W każdym z nas jest nowy człowiek, który chce kochać Boga, czyli widzieć w
Nim największe bogactwo, odczuwać głód Jego obecności, płakać nad obrazą Bożej miłości,
być Mu wierny mimo odrzucenia przez ludzi. Ale też w każdym z nas bywa stary człowiek,
negujący Boga, zbuntowany przeciw Niemu. Który z nich, nowy czy stary, we mnie dominuje?
W odpowiedzi na to pytanie przejawia się troska o życie w łasce uświęcającej, w głębokiej,
życiodajnej przyjaźni z Jezusem, w mocy Jego Ducha. Zatem w chwilach dominacji starego
człowieka muszę jak najszybciej szukać Jezusa odnawiającego mnie w sakramencie pokuty.
Prawdziwe szczęście, moc i radość daje przyjaźń z Jezusem.

Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom, oraz Jubilatom tego tygodnia życzymy wielu
łask Bożych płynących od Jezusa Chrystusa.
Wyjeżdżającym na ferie życzymy dobrego wypoczynku.

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. Na nauki
zapisujemy się w podczas pierwszego
spotkania.
Przygotowanie do zawarcia sakramentu
małżeństwa jest podzielone na dwie części:
kurs przedmałżeński i nauki przedślubne. Aby
przyjąć sakrament małżeństwa powinno
ukończyć się obydwie formy katechez.
Katechezy kursu przedmałżeńskiego
najczęściej głoszone są uczniem ostatnich
klas szkoły średniej.
Nauki przedślubne natomiast są ostatnim
etapem przygotowania do małżeństwa. W tym
ostatnim przygotowaniu mogą uczestniczyć
tylko pary narzeczeńskie. W ramach nauk
przedślubnych narzeczeni uczestniczą w
sześciu spotkaniach ogólnych oraz w trzech
spotkaniach indywidualnych, które
prowadzone są dla każdej pary oddzielnie
przez małżeństwo doradców rodzinnych.
Całość przygotowania kończy się
wydaniem stosownego
zaświadczenia. Warunkiem otrzymania
zaświadczenia jest obecność obydwojga
narzeczonych na wszystkich spotkaniach
grupowych i indywidualnych.
Zaświadczenie wydane dla pary jest
ważne bezterminowo, dlatego jeżeli jest już
ustalona data ślubu, warto nie odkładać
udziału w katechezach przedślubnych na
ostatnią chwilę.
PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW.
• 3 marca o godz. 11.45 - Spotkanie dla
dzieci i rodziców dzieci przygotowujących się
do I komunii św. Spotkanie w auli Domu
parafialnego.
• 17 marca o godz. 15.00 - dzieciom
poświęcimy książeczki. (Msza św. dodatkowa,
książeczki indywidualnie zakupują rodzice);
ŻYWY RÓŻAŃIEC
Spotkanie dla wszystkich zelatorów Żywego
Różańca będzie miało miejsce w poniedziałek
5 marca o godz. 17.00. Na plebani.
Najbliższa zmiana tajemnic Różańca świętego
10 marca. (Wyjątkowo w drugą niedzielę
marca)

ŻYWY RÓŻANIEC
Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich
chętnych zarówno mężczyzn jak i kobiet
pragnących wspierać modlitwą i ofiarą
duchową działania Kościoła oraz naszej
wspólnoty parafialnej w ramach wspólnoty
Żywego Różańca o zgłaszanie tego faktu w
zakrystii.
Żywy różaniec to grupa dwudziestu osób
zobowiązujących się do odmawiania jednej
tajemnicy (10 różańca) codziennie, czyli
wszyscy razem odmawiają codziennie cały
różaniec. Swoją chęć przynależenia do
różańca zgłaszamy w zakrystii.
WIARA I ŚWIATŁO
Wspólnota Wiara i Światło obchodzi 30
rocznicę istnienia z tej okazji w dniu
03.03.2019 godz. 15.00 zostanie odprawiona
uroczysta msza św. Na którą wszystkich
serdecznie zapraszamy.
PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA
Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z
III gimnazjum odbywać się będą od 26 lutego.
KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Najbliższe katechezy chrzcielne w piątek 22
lutego i 8 marca o godz. 19.00 w salce na
plebani.
ŁAWKI I POSADZKA W NASZYM
KOŚCIELE
Od początku stycznia trwają prace przy
robieniu nowych ławek do naszego kościoła.
W tym samym czasie rozpoczęto wykonywanie
płyt kamiennych które uzupełnią braki
posadzki pod ławkami. Prace przy posadzce
rozpoczniemy po wykonaniu przez stolarzy
pierwszej partii 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.

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. „ Być aktywnym na
każdym etapie życia„
• 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.
• 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
SPOTKANIA BURMISTRZA
WŁADYSŁAWOWA Z MIESZKAŃCAMI
Burmistrz Władysławowa serdecznie zaprasza
do udziału w zebraniach mieszkańców zgodnie
z następującym harmonogramem:
• Szotland: 15.03.2019r. (piątek), godz.
17:30 - Szkoła Podst. nr 2 we
Władysławowie, ul. 1000-Lecia P.P. 2
• Żwirowa: 18.03.2019r. (poniedziałek),
godz. 17:30 - Zespół Szkół nr 1 we
Władysławowie, ul. Morska 1
• Cetniewo: 19.03.2019r. (wtorek), godz.
17:30 - Szkoła Podst. nr 3 we
Władysławowie, ul. Drogowców 1
budynek D
Hallerowo: 20.03.2019. (środa), godz.
17:30 - Zespół Szkół nr 1 we
Władysławowie, ul. Morska 1,
• Śródmieście: 22.03.2019r. (piątek), godz.
17:30 - Urząd Miejski we Władysławowie, ul.
Gen. J. Hallera 19,

ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIEGO
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział
Władysławowo zaprasza na wycieczkę:
Puławy- Kazimierz Dolny- Żółkiew – Lwów –
Zamość – Lublin – Warszawa. Termin 49.05.2019, koszt 1350,
kontakt tel. P. Grażyna 504 158 779
ZMARLI
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
†Jadwiga Bartknecht, ur. 1924, zam. ul. Droga
Chłapowska,
† Grażyna Hirtch, ur. 1969, zam. ul. Droga
Chłapowska, pogrzeb we wtorek g.11.00.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
NTENCJE MSZALNE
poniedziałek 18.02.2019
†† Tadeusz, Agnieszka i Mirosław
Chmielewscy
6.30
†† Franciszek Maszota (r. śm.) i †† z
rodziny Maszota i Cecylia Maszota
†† Jan Stempka (11 r. śm.) i rodzice z
7.00
obojga stron
†† z rodziny Baran i Bemke
O pomyślną operację zdrowie i
potrzebne łaski dla Stanisławy /zam.
koledzy i koleżanki z pracy/
17.00
†† Paweł i Margot oraz brat Czesław
†† Jan Matyjewski (ur.), Czesław,
Maciej
† Marzena (gr. 18)
Wtorek 19.02.2019
†† Augustyn (ur.) i Hildegarda Koziróg
6.30
† Leokadia Stasiorowska
†† Wanda, Ksawery Kortas, Edmund,
7.00
Stefan, Alfons, Wanda
† Marek Buja (ur.)
† Irena Janusz (r. śm.)
†† Juliusz (ur.) i Apolonia Necel
17.00
† Stanisław i Krystyna Pilarczyk oraz
Bronisława i Teofil Kosmala
† Marzena (gr. 19)
Środa 20.02.2019
†† Anna, Stanisław Ogoniak, Mirosław
Krzebietke
6.30
†† Alojzy, Irena, Tadeusz, dusze w
czyśćcu cierpiące
† Lech Fijałkowski /int. od
7.00
mieszkańców z ul. Róży Wiatrów/
†† Janina i Józef Kaczyńscy i Jan
Kreft
† Anna Plińska
17.00
†† Marek (ur.), Jan
†Maria Stefanowicz /od ucz. pogrzebu/
† Marzena (gr. 20)
czwartek 21.02.2019
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†† Klara i Józef Hintzke, Edmund
Pobłocki i †† z rodziny Hintzke,
Szornak, Bystram
†† Edmund Dettlaff
† Feliks Śledź (ur.)
†† Zofia, Franciszek Jeka
†† Inez (ur.) i Stefan Korpys
†† Jan i Marianna Jabłońscy
† Edmund Dettlaff
† Marzena (gr. 21)
piątek 22.02.2019
† Franciszek Bolda
† Paweł Gerszewski
†† Łucja Karszania (r. śm.), Edmund,
Waleria, Leon z rodziny Karszania
†† Andrzej oraz Marta i Józef oraz
Marta i Andrzej
† Augustyn Białkowski (r. śm.) oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
† Brygida Jetke (r. śm.)
† Marzena (gr. 22)
sobota 23.02.2019
†Irena Dżeżdżon (ur.)
†† Anna i Leszek Rost
Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o
zdrowie i potrzebne łaski, oraz opiekę
MN dla Adama i Barbary w 45 r. ślubu
†† Grzegorz i Teresa Janczak,
Lucyna, Zbigniew
†† Rozalia Budzisz (r. śm.), Roman
†† Anna, Jan, Paweł, Jan, Karol,
Łucja, Hildegarda i Janina
†† Maria, Tomasz oraz Jadwiga i
Aleksander Felkner
† Marzena (gr. 23)
niedziela 24.02.2019
†† Józef (ur.) i Eryka Skrzypkowscy
†† Augustyn i Hildegarda Koziróg
†† Antoni, Agnieszka, Stefan i dusze
w czyśćcu cierpiące
† Maria Kuchnowska
† Irena Jedynak (3 r. śm.)
za parafian
Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o
zdrowie i potrzebne łaski, oraz opiekę
MN dla Liliany i Andrzeja w 40 r. ślubu
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o potrzebne łaski, bł. Boże i
opiekę MN dla Jacka w 25 r. urodzin
†† Józef (r. śm.), Helena, Andrzej
Golla, Michał i Rozalia Golla
† Marzena (gr. 24)
† Edward Jaskulke (ur.)
† Stefania Bolda (12 r. śm.) oraz
Teodor Bolda
† Zygmunt Mazian (4 r. śm.)

12.30

14.00
18.00

Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i wszelkie, potrzebne
łaski, bł. Boże i opiekę MN dla rodziny
†† Ryszard (11 r. śm.), Daniel, Anna i
Bolesław Przygoda
† Jan Patok (30 r. śm.)
†† mąż Mieczysław i rodzice z obojga
stron
†† rodzice z rodziny Blok i Hebel oraz
brat Franciszek
†† Wiktor Kaczkowski

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 /

