Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie

14/2019

IV NIEDZIAL WIELKIEGO POSTU

31.03.2019

IV niedziela Wielkiego Postu jest nazywana Niedzielą Radości - "Laetare". Połowa
Wielkiego Postu za nami - coraz bliżej do radości Zmartwychwstania. Dziś kolor szat
liturgicznych jest różowy i dziś też można ozdabiać ołtarz kwiatami.
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali
faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opowiedział im wtedy
następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: »Ojcze,
daj mi część majątku, która na mnie przypada«. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem
młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc
rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć
niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby
pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: »Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z
głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i
względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z
najemników«. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego
ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł
do niego: »Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się
twoim synem«. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: »Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go;
dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy
ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«. I zaczęli
się bawić… (Łk 15,1-3.11-32)

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.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
8-10 kwietnia 2018
REKOLEKCJE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ŚW. JANA PAWŁA II
Rekolekcje dla Gimnazjum i Technikum zaplanowano na 15-17 kwietnia 2019
EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA
Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z Jastrzębiej Góry do Helu. Wyjście z
Jastrzębiej Góry po Mszy św. 12 kwietnia 2019 o godz. 20.00. Zapisy: www.EDK.popiasku.pl/

AKCJA „POLA NADZIEI” NA POMORZU
Puckie Hospicjum p.w. Św. Ojca Pio wraz z hospicjami z Pomorza, zaprasza do włączenia
się w akcję Pola Nadziei – największą zbiórkę na rzecz hospicjów. W następną niedzielę
przed naszym kościołem wolontariusze będą zbierać datki, które zasilą budżet hospicjum.
W podziękowaniu każdemu darczyńcy przekaż żonkil-kwiat symbolizujący nadzieję.
Wszystkim solenizantom, jubilatom oraz gościom życzymy obfitości Bożych darów i
dobrego przeżywania tajemnic Wielkiego Postu.

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. 17.00
wystawienie Najświętszego Sakramentu i tzw.
Godzina święta.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
O godz. 9.30 Msza św. o Najświętszym Sercu
Pana Jezusa. O godz. 17.00 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i okazja do
skorzystania ze spowiedzi. O godz. 18.00
Msza św. Wynagradzająca za grzechy NSPJ.
ODWIEDZINY CHORYCH
W najbliższy piątek kapłani odwiedzą chorych
z posługą sakramentalną.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
Msza św. o godz. 9.30. Po Mszy św.
nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej.
ŻYWY RÓŻANIEC
Najbliższa zmiana tajemnic Różańca świętego
7 kwietnia o godz. 15.00. (Różaniec prowadzi
VI Róża – tajemnice chwalebne).
Intencje na kwiecień:
Intencja powszechna: Za lekarzy i personel
organizacji humanitarnych, przebywających na
obszarach objętych wojną, którzy ryzykują
własne życie, by ratować życie innych.
Intencja parafialna:
-Aby nikt z naszych parafian nie pozostał bez
spowiedzi na święta wielkanocne
-Aby młodzież dobrze przygotowała się do
sakramentu bierzmowania.
-Aby bez żadnych problemów udało się
zrealizować prace remontowe w kościele.
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.

KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Najbliższe katecheza chrzcielna w piątek 12 i
26 kwietnia o godz. 19.00 w salce na plebanii.
PARAFIALNA 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.
PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW.
 7 kwietnia o godz. 11.45 - Spotkanie dla
dzieci i rodziców. Spotkanie w auli.
 28 kwiecień o godz. 15.00 - Msza św.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
 Kandydatów do Bierzmowania z III gim.
zapraszamy na misterium w piątek o g.
19.00
DUSZPASTERSTWO DZIECI
6 kwietnia (sobota) zapraszamy dzieci z klas
4-7 na skupienie wielkopostne „„Przebaczać
jak Jezus”. Skupienie odbędzie się w domu
parafialnym od godz.10:30 do godz.15:00
W ramach dnia skupienia: integracja,
katecheza, warsztaty teatralne, owocowa
przerwa, adoracja - spowiedź– droga
krzyżowa, ognisko. Skupienie zakończymy
dziesiątką różańca przed grotą o godz.15:00.
Zamiast słodyczy można przynieść owoce i
coś do picia.
PALMY WIELKANOCNE – LSO
Liturgiczna Służba Ołtarza dzisiaj i w przyszłą
niedziele rozprowadza przed kościołem palmy
na Niedzielę Palmową. Dochód ze sprzedaży
przeznaczony będzie na potrzeby LSO. W
ciągu tygodnia palmy będą̨ dostępne w kiosku
parafialnym. Bóg zapłać́ za złożone ofiary na
ten cel.

STRAŻ HONOROWA – 4 kwiecień
Po Mszy świętej wieczornej spotkanie
formacyjne Straży Honorowej w salce na
plebanii.

ŁAWKI W NASZYM KOŚCIELE
Trwają pracę przy uzupełnianiu i renowacji
posadzki naszego kościoła oraz wymianie
ławek. Liczymy też na to, że wiele ławek
będzie sponsorowane przez naszych parafian.
Ofiary na ławki można przekazywać na
konto parafii:
38 83480003 0000 0000 5467 0001
Serdecznie dziękujemy wszystkim
składającym ofiary na ten cel.

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI
6 kwietnia po Mszy świętej o godz. 9.30
spotkanie formacyjne w kaplicy Św. Jana
Pawła II w domu parafialnym.

ZMARLI
W minionym tygodniu do wieczności odeszła:
† Stefania Hebel, ur. 1944, zam. Bohaterów
Kaszubskich /pogrzeb 01.04 o g. 11. 00

CARITAS ( wejście od ul. Świerkowej)
 TUTKA MIŁOSIERDZIA
Zwrot wypełnionej torby - do 07
kwietnia. Torby można przynosić do Biura
Caritas we wt. od 15-17, lub w Pracowni
Miłosierdzia w godz. od 9.00 - 13.00.
 Baranki i Paschaliki Wielkanocne Caritas
można nabywać w kiosku parafialnym dochód
zostanie przeznaczony na pomoc ubogim i
potrzebującym z naszej parafii.
 Klub Aktywności serdecznie zaprasza na
najbliższe spotkanie we wtorek w godz. od
15.00 - 17.00 poświęcone adoracji krzyża.
 Serdecznie zapraszamy chętne dzieci i
młodzież od kl. 4 Szkoły Podstawowej na
spotkania Wolontariatu, które odbywają się
w siedzibie Caritasu Parafialnego (wejście od
ul. Świerkowej). Pragniemy stworzyć radosną
wspólnotę dzieci i młodzieży, która swoim
entuzjazmem, talentami będzie wspomagała
potrzebujących np. poprzez udział w
przedstawieniach i wielu innych tym
podobnych akcjach. Spotkania odbywają się w
każdy wtorek w godzinach od 17.00 do 18.15.
 Z okazji I czwartku miesiąca zapraszamy
w czwartek 4 kwietnia wszystkich
emerytów, rencistów, samotnych i chorych
na wspólne spotkanie pt.: "Jaki to grzech?
"Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 9.30.
 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
OGŁOSZNIE POLICJI
Policjanci co pewien czas przypominają o
przestępstwach dokonywanych na osobach
starszych. Różnią się metody, wygląd i wiek
sprawców.
Zawsze jednak łupem przestępców padają
oszczędności życia seniorów, często również
są to znaczne kwoty. Wyjątkowo niepokojące
są zgłoszenia dotyczące metody kradzieży na
policjanta.
 Pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji
telefonicznie nigdy nie informują o
prowadzonych przez siebie sprawach!
 Nigdy nie proszą o przekazania pieniędzy.
 W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas
oszukać, podając się przez telefon za
policjanta zakończmy rozmowę.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń prosimy
o kontakt z Policją pod nr 997, 112. Warto
również skontaktować się z najbliższą rodziną
i powiadomić ich o próbie oszustwa.
WIOSENNY HONOROWY POBÓR KRWI
Miejski Klub HDK PCK Władysławowo
zaprasza w dniu 06 kwietnia 2019 na
honorowy pobór krwi. Rejestracja od 8.30 do
11.30 w Szkole Podstawowej nr 2, ul. 1000 –
lecia P.P. 2. Honorowy krwiodawca powinien:
mieć ukończone 18 lat, dowód osobisty oraz
cieszyć się dobrym zdrowiem. Po oddaniu krwi
otrzyma m.in. 8 czekolad.
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INTENCJE MSZALNE
poniedziałek 01.04.2019
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie bł. Boże i opiekę MN
†Teresa Pawłowska(35 r. śm.)
†Jan Stempka i dusze w czyśćcu
cierpiące
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MN
dla Matek z VIII Róży pw. MB
Częstochowskiej oraz za †† Matki
††dusze w czyśćcu Kazimierza Pieper(3
r. śm.)
††Wanda i Józef Plaskiewicz
†† z rodziny Fiszer i dusze w czyśćcu
cierpiące
†Krystyna Blaszke
Wtorek 02.04.2019
††Bronisława Konkol(10 r. śm.) i
Grzegorz Reszke(7 r. śm.)
††Rodzice: Jan i Agnieszka oraz ciocia
Agnieszka
††Gertruda (ur.) i zmarli z rodziny
†Józef i Rozalia Babula oraz †† rodzice
z obojga stron
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o błog Boże., zdrowie i potrzebne
łaski oraz opiekę MN w dniu 85 r. urodz.
†Aleksandra Kobus
††Stefania (r. śm.) i Willi Pieper
Środa 03.04.2019
††Augustyn i Maria Plińscy i rodzice z
obojga stron
††rodzice: Honorata, Bogdan, Joanna,
Paweł
O łaskę nawrócenia dla Daniela
†Aniela Krukowska (r. śm.)
††Teresa Dettlaff (ur.), Tadeusz Dettlaff
†Krzysztof
†Anna i Bogdan Mostowiak
czwartek 04.04.2019
††Hildegarda(r. śm.) i Augustyn Koziróg
††Aleksandra i Andrzej
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Dziękczynna za otrzymane łaski zdrowie
i siłę oraz o Boże błog. i opiekę MN dla
Marii w dniu urodzin oraz dla jej dzieci i
wnuków
W intencjach osób chorych starszych
Ślub: Wodzak Sebastian/ Izabel
Schmidt (kaplica JP II)
†Leon Roeske
†Józef Koss (r. śm.)
†Waldemar Szczygieł (ur.)
† Aniela i Jan Bolda
piątek 05.04.2019
†Franciszka Bolda (ur.)
††Józefa, Bolesław, Roman z rodziny
Bach
†Anna Schmidt (ur.)
††Anna, Antoni
Wynagradzająca NSPJ
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MN
dla Teresy z okazji 80 r. urodzin oraz o
potrzebne łaski dla całej rodziny
†Rodzice Hinzke i Kansy
sobota 06.04.2019
†Józef(r. śm.), Wanda, Zygmunt Kortas
oraz Wanda Andrearczyk
†Józef (r. śm.), Helena i zm. z rodziny
Kupskich
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MN
dla Katarzyny i Zbigniewa w 28 rocz.
ślubu
†Anna Neubauer (ur.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MN
dla Aleksandry 18 r. ur.
Za dusze w czyśćcu cierpiące
†Ryszard, Krzysztof Marczak i †† z
obojga stron
† Mirosława Górska (r. śm.)
niedziela 07.04.2019
††Eugenia (28 r. śm.), Gintow, Danuta,
Jerzy Klimas i Stefania, Longin Bolda
†Janina Krzyżon
†Anna(r. śm.) i Kazimierz Patok
††Maria, Ksawery, Maria
†Waleria i Michał Hintzke
†Zbigniew, Irena, Franciszek Bystram
† Ks. Anastazy Kryncki
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MN
dla Marii i Stefana Wojtinscy z okazji 50
rocznicy ślubu.
za parafian
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MN
dla ks. Mateusza Szumskiego z okazji
urodzin
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††Willi(ur.) i Stefania Pieper
†Franciszek Necel
††Agnieszka, Tadeusz i Mirosław
Chmielewscy
††Helena, Leon Budzisz, Maria, Helena
††Anna, Julian Zelke
†Roman Milewczyk (17r. śm.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MN
Barbary i Janusza Sipajło w 50 rocz.
ślubu.
†Krystyna Mach(r. śm.)
†Edward Mach(ur.)
†Antoni Necel(42 r. śm.), Anna i ich
rodzice

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/

