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EWANGELIA (Łk 9,28b-36)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił,
wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów
rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu,
którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się
ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co
mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie". W chwili, gdy odezwał
się ten głos, Jezus znalazł się sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.
Przebywanie z Bogiem
Bóg nie zapomina o mnie, dlatego codziennie wzywa do dialogu modlitwy. Chce, by to spotkanie
było ubogacające i umacniające. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, w którym lepiej Go
poznaję, a On wskazuje mi, jak mam żyć, i daje niezbędne ku temu łaski. Najpierw potrzebuję
jasnej świadomości, że przebywam przed żywym, prawdziwym Bogiem. On ciągle to potwierdza,
choć nie mogę Go zobaczyć oczami, tak jak apostołowie na górze. Jednocześnie muszę
nadstawić uszu: Bóg mi przypomina, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, Jego Jedynym Synem.
Istotą mojego bycia chrześcijaninem jest ufne posłuszeństwo Jezusowi. Miłość skraca drogę od
słuchania do posłuszeństwa.

NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI
z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17.15
DROGA KRZYŻOWA
w każdy piątek: dla dorosłych - godz. 9.00 i 17.30;
dla dorosłych i młodzieży - godz. 19.00 (Droga krzyżowa w formie misterium)
dla dzieci - godz. 16.45;

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej w naszym kościele w piątek, o godz. 19.00.
.

Wszystkim solenizantom, jubilatom oraz gościom życzymy obfitości Bożych darów i
dobrego przeżywania tajemnic Wielkiego Postu.

JAK DOBRZE PRZEŻYĆ WIELKI POST?
Minęło już 10 dni Wielkiego Postu warto
zatem przypomnieć sobie, czym on tak
naprawdę jest.
Jak sama nazwa wskazuje Wielki Post jest
czasem ważnym. To czas mający na celu
przygotować nas do odpowiedniego przeżycia
Świąt Wielkiej Nocy. Dlatego też musimy
odsunąć się od grzechu i na nowo nawrócić.
Pomóc mogą nam w tym zalecenia Kościoła, a
mianowicie: post, modlitwa i jałmużna, o
których mowa w Ewangelii. Tymczasem, we
współczesnym świecie ten szczególny okres
nierzadko niczym się nie różni od
codzienności. Pomijam oczywiście stosunek
do Wielkiego Postu osób nieuczęszczających
na Mszę świętą, jednak bywa tak, że i my sami
- dzieci Kościoła - nie jesteśmy w stanie
podjąć głębszych wyrzeczeń. Ze wszystkich
stron jesteśmy zalewani zaproszeniami do
skorzystania z różnych przyjemności i jakże
często nie potrafimy sobie ich odmówić.
Myślę, że aby dobrze przeżyć ten
szczególny czas, warto pochylić się nad
wcześniej
wspomnianym
fragmentami
Chrystusowej Ewangelii. Czytając wersy
dotyczące postu, zadajmy sobie pytanie: Czy
czasami nie próbujemy pogodzić nauki Jezusa
Chrystusa z dzisiejszą rzeczywistością? A
konkretnie: Czy naprawdę, szczerze jesteśmy
w stanie porzucić konsumpcyjny styl życia oraz
własną, wygodną dla nas moralność?
Wielkopostne zalecenia zachęcają nas do
zawiązania jeszcze głębszej relacji z
Chrystusem. Musimy pamiętać nie tylko o
codziennej
obowiązkowej
modlitwie
i
niedzielnej Mszy, ale również o tym, aby
samemu każdego dnia wyciągnąć dłonie ku
Naszemu Panu.
Ostatnim zaleceniem Kościoła Świętego,
które ma nam pomóc w przygotowaniu do
przeżycia Zmartwychwstania Pańskiego, jest
jałmużna. Należy pamiętać, że nie oznacza
ona jedynie dobrowolnego datku materialnego
przeznaczonego dla ubogich i potrzebujących.
Jałmużnę możemy również składać poprzez
bezinteresowne poświęcenie się bliźniemu.
Czasami wystarczy poświęcić kilkanaście
minut dziennie, wokół nas żyje na pewno wielu
potrzebujących.
Jednak
bardzo
często
największą ich potrzebą jest po prostu
poczucie bycia zauważonym. Takim osobom
możemy podarować również swoją troskę czy
też talenty.

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
SPOTKANIE Z PISMEM ŚWIĘTYM
W każdą Środę po Mszy św. wieczornej
zapraszamy na systematyczną katechezę
biblijną
Spotkania w salce na plebanii
prowadzi ks. Edward.
PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW.
 17 marca o godz. 15.00 - dzieciom
poświęcimy książeczki. (Msza św. dodatkowa,
książeczki indywidualnie zakupują rodzice);
 7 kwietnia o godz. 11.45 - Spotkanie dla
dzieci i rodziców dzieci przygotowujących się
do I komunii św. Spotkanie w auli Domu
Parafialnego.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
 Bierzmowanie w naszej parafii będzie
miało miejsce 8 maja o godz. 18.00.
Sakramentu bierzmowania udzieli ks. biskup
Wiesław Szlachetka.
 Spotkanie dla kandydatów do
Bierzmowania z III gimnazjum odbywają się w
każdy wtorek o godz. 19.00.
 W dniach14-15 kwietnia zaplanowano dni
skupienia dla młodzieży z klas III gimnazjum
przygotowujących się do Bierzmowania. O
szczegółach młodzież zostanie
poinformowana na spotkaniach.
SPOTKANIE DLA RODZICÓW
KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA Z
KLAS III
Spotkanie dla rodziców odbędzie się 31 marca
po Mszy św. o godz. 9.30. Zwracam się z
prośbą o obecność wszystkich rodziców.
KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Najbliższe katecheza chrzcielna w piątek 22
marca o godz. 19.00 w salce na plebanii.

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.
 Przy Caritas działa pracownia
warsztatowa św. O. Pio dla osób które 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:
o g.12.00 - wydawanie posiłku rodzinom
o g.12.30 - korzystanie z posiłku na miejscu
 Dzisiaj po wszystkich Mszach św.
Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas
rozprowadzają baranki wielkanocne.
EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA
Zapraszamy do udziału w Trzeciej
Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z Jastrzębiej
Góry do Helu. Wyjście z Jastrzębiej Góry po
Mszy św. 12 kwietnia 2019 o godz. 20.00.
Zapisy: http://www.EDK.popiasku.pl/
SAMOLOTOWA PIELGRZYMKA DO
HISZPANII i FRANCJI – w terminie 16.10 –
23.10.2019 planujemy parafialną pielgrzymkę
do Barcelony i Lourdes. Cena około 3600 Pln
+100 Euro. Szczegółowy plan wyłożony na
stoliku pod chórem. Chętnych na wyjazd
prosimy o szybkie zgłoszenia ponieważ trzeba
dużo wcześniej zarezerwować bilety lotnicze.
Zapisy u ks. Proboszcza
ŁAWKI W NASZYM KOŚCIELE
Trwają pracę przy uzupełnianiu i renowacji
posadzki naszego kościoła. W najbliższych
dniach rozpoczniemy wymianę ławek w
naszym kościele.
Liczymy też na to, 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.

IMIENINY KS. EDWARDA
W poniedziałek swoje imieniny obchodzi ks.
Edward. W intencjach solenizanta modlić się
będziemy podczas Mszy św. o godz. 18.00
ZMARLI
W minionym tygodniu do wieczności odeszła:
† Krystyna Blaszke, ur 1952, zam. ul. Necla
Wieczny odpoczynek…
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INTENCJE MSZALNE
poniedziałek 18.03.2019
†Józef Budzisz
†Józef Płotka
†Edyta i Ludwik
† Wanda (7 rocz. śm)
O Boże błogosław. zdrowie i
potrzebne łaski oraz opiekę Matki
Bożej w rodzinie.
††Józef, Józef, Marzena, Jan i †† z
rodzin Kühl, Dziech i Copija
†Kazimierz i Ryszard Grabowscy
†Józef Szostak (im.)
†Waldemar Kownacki (gr. 18)
Wtorek 19.03.2019
†† rodzice Józef i Waleria Tessmer
††Józef Skwiercz i Józef
†Józef i Rozalia Kozerog
Ślub: Joanna Pobłocka/ Marcin
Szczerbowski
Przez przyczynę św. Józefa,
dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i wszelkie,
potrzebne łaski, bł. Boże i opiekę MN
dla rodzin z osiedli Cetniewo i
Szotland
†Józef (im.) Anna Oberzig
†Maria, Józef, Stefan Miller
†Waldemar Kownacki (gr. 19)
Środa 20.03.2019
†Jan i Bronisława oraz bracia Tadeusz
i Karol
††Klara i Józef Hintzke, Edmund
Pobłocki, i zm. z rodz. Hintzke,
Szornak, Bystram
†Ludwik Maroński (1 r.śm)
†Eugeniusz Ogłodziński (45 r. śm.)
†Jacek Krukowski (ur.), †† z rodziny
†Augustyn (r. śm.) Franciszka Struck
†Waldemar Kownacki (gr. 20)
†Zofia Groenwald (ur.)
czwartek 21.03.2019
†Zofia i Władysław Hennig
†Zygmunt Wojtiński (r. śm.)
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†Bernard(r. śm.) i †† z rodziny Koss i
Kotowski
†Teodora Glapińska (ur.)
†Jan Woźniak (5r. śm.)
†Maria Bieszke (18 r. śm)
††Zofia i Edmund Radke oraz
Franciszek i Krystyna Riss
†Waldemar Kownacki (gr. 21)
piątek 22.03.2019
†Paweł, Rozalia i Klara Gafke
††Józef Hallmann i zmarli z rodziny
††rodz.: Elżbieta i Paweł , brat Paweł
††Ernest i Wanda Klamann
†rodziny Domnik i Nikrandt
†Stanisława Klawikowska (ur.) oraz
Alfons Klawikowski
††Klemens i Otylia Leyk
†Waldemar Kownacki (gr. 22)
sobota 23.03.2019
††Alfons Ropocki (ur.), Anna i
Czesław Jarzyna
††Benedykt Jeka i zm. z rodziny
††Marta i Stefan Hincke oraz
Tadeusz, Stanisław i Czesław Danuta
Bizewscy
†Stanisław Szmidt /od ucz. pogrzebu/
†Wojciech Frank (1r.śm.)
†Irena i Tadeusz Cęgot
†Katarzyna Bagniuk (ur.)
†Waldemar Kownacki (gr. 23)
†Łukasz Derkacz /od ucz. pogrzebu/
niedziela 24.03.2019
†Wanda Tocke (int. od III Róży
Męskiej)
†Brygida Jetke(ur.)
†Maria Kuchnowska
††Irena, Benedykt, Stanisław Frank
††Wanda, Ksawery Bolda i Jadwiga,
Wacław Dettlaff
††Helena, Antoni i Leon Frank
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i wszelkie,
potrzebne łaski, bł. Boże i opiekę MN
dla Wojciecha w 50 r. urodzin
††Tomasz(r. śm.) Kazimierz, Wojciech
Hebel
za parafian
†Gertruda Szefka (9 r. śm.)
†Waldemar Kownacki (gr. 24)
†Klemens (r. śm.) Gertuda, Janusz,
Alfons, Zbigniew Ciskowscy i zmarli z
rodziny
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††Jan, Helena Bolda, Wojciech
††Natalia i Lucjan Urbańscy
†Julian Janik(r. śm.)
†Anna Chojnacka
†Kazimierz Kilian /od miesz. Ogrodowej/
††Krystyna i Piotr Talarczyk(r. śm.)
†Ireneusz Przybylski(15 r. śm.)
†Józefa, Szczepan Nowak
†rodzice: Stanisława i Józef Hebel
††z rodz. Jeka i Zinkel

KAPLICA ŚW. JANA PAWŁA II
Adoracja Najświętszego Sakramentu
W Wielkim Poście w dni powszednie
od 12.00 do 18.00
godz. 15.00 – Koronka do B. Miłosierdzia
KIOSK PARAFIALNY i SALA PAPIESKA
czynne w dni powszednie od 15.30 do 18.00
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, 18.00
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/

