Biuletyn Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie

21/2019

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:

19.05.2019

”Syn Człowieczy został teraz

uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg
uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko - jestem z
wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.
(J 13,31-33a.34.35)
Życie wiary jest przebywaniem z Jezusem,
wpatrywaniem się w Jego dzieło i naśladowaniem
Jego czynów. W tym wszystkim wyraża się chwała,
jaką Syn uwielbia Ojca i sam przez Ojca zostaje
uwielbiony. Jest w tym także miejsce dla każdego
człowieka. Jezus przed odejściem do Ojca
pozostawia nam swój testament: przykazanie
miłości bliźniego, którego miarą jest Jego miłość,
jaką umiłował każdego z nas. Zostaliśmy umiłowani
miłością odwieczną, która nie zna końca, trwa
mimo różnego zła. Nie ma też względu na osoby,
lecz ogarnia każdego. Nie bój się, że nie dasz rady
wykonać tak trudnego testamentu. Jezus ze swoją
miłością pozostał z tobą. Chce, abyś razem z Nim
wchodził na drogę tej niesamowitej przygody
uwielbienia Boga w miłości bliźniego. Nie lekceważ
żadnej chwili, nie lekceważ drobnych rzeczy:
wszystko może być wypełnianiem Jezusowego
testamentu.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Nabożeństwa majowe – we wszystkie dni maja o godz. 17.30;
dla dzieci – wtorki i czwartki o godz. 16.45;
Czuwanie majówkowe dla młodzieży przy ognisku w soboty o godz. 19.00.
Zachęcamy do rodzinnego odmawiania Litanii Loretańskiej w domach.
Wszystkim Parafianom, Gościom, w szczególności Solenizantom i Jubilatom
tygodnia życzę obfitości Bożych łask płynących przez przyczynę Maryi, której w tym
miesiącu w sposób szczególny cześć oddajemy.

APELE MARYJNE
Zachęcamy aby w maju spotykać się przy
krzyżach i figurach na odmawianiu litanii i
na apelach Maryjnych o godz. 21.00. W tym
tygodniu księża odwiedzą modlących się:
19.05 (niedziela) - przy Porcie
20.05 (poniedziałek) - ul. Nadmorska
21.05 (wtorek) - ul. Cetniewska
22.05 (środa) – ul. Droga Chłapowska
23.05 (czwartek) - ul. Rybacka
24.05 (piątek) – ul. Średnia
25.05(sobota) - ul. Żytnia
26.05 (niedziela) - ul. Obr. Helu
JUBILEUSZ 50-LECIA KAPŁAŃSTWA
2 czerwca w czasie Mszy św. o godz. 12.30
świętować będziemy w naszej wspólnocie
parafialnej jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks.
Ks. Edward Strycharza TChr.
ŚWIĘCENIA PREZBITERATU
21 maja JE ks. bp
Damian Bryl w
Archikatedrze Poznańskiej udzieli święceń
diakonom Towarzystwa Chrystusowego.
Każdy neoprezbiter odprawi 15 zbiorowych
Mszy św. w intencjach, które można
przesłać na adres zamieszczony na
folderach wyłożonych na stoliku pod
chórem, bądź do 21 maja złożyć w zakrystii
lub biurze parafialnym.
FESTYN PARAFIALNY
Na
zakończenie
roku
formacyjnego
planujemy w niedzielę 9 czerwca Festyn
Parafialny.
Najważniejsze cele festynu to budowanie
wspólnoty parafialnej i pogłębianie więzi
międzyludzkich. Drugi to pokazanie, że
można
bawić
się
bez
używek.
Festyn rozpocznie się ok. 14.00, a zakończy
finałem loterii fantowej ok 18.00.
Zwracam się z gorącą prośbą o
współtworzenie tego wydarzenia. Każde
zaangażowanie bardzo mile widziane.
Zapraszamy wszystkich chętnych do
współorganizacji Festynu Parafialnego.
Czekamy na pomysły. Prosimy o składanie
przeróżnych
przedmiotów
do
loterii
fantowej, a rzeźbiarzy, malarzy i innych
artystów prosimy o tworzenie dzieł na
aukcje. Jeśli ktoś ma pomysł związany z
występem na scenie to prosimy o
przekazanie takiej informacji.

SAMOLOTOWA PIELGRZYMKA DO
HISZPANII i FRANCJI – w terminie 16.10
– 23.10.2019
Proszę w zakrystii odbierać dalsze wytyczne
odnośnie wpłat na pielgrzymkę. Zwolniły się
dwa miejsca, stąd chętnych na wyjazd
zapraszamy do udziału.
PIELGRZYMKA DO WEJHEROWA
Pragniemy zaprosić do wzięcia udziału w
pieszej pielgrzymce do Sanktuarium w
Wejherowie, która odbędzie się 15-16
czerwca. Wyjście z kościoła o godz. 5.00,
drogą nad zatoką idziemy do Swarzewa, a
następny przystanek przy kościele świętej
Faustyny w Pucku. Powrót z Wejherowa
tradycyjnie autobusem o godz. 14.00.
Wyjazd w niedzielę do Wejherowa z
parkingu przy kościele o godz. 8.00. Powrót
pieszy z Wejherowa wieczorem.
WYJAZD NA LEDNICĘ
W dniu 1 czerwca 2019 na polach lednickich
odbywa się XXII czuwanie młodzieży
Lednica 2000. Nasz parafia organizuje
wyjazd na to spotkanie. Koszt wyjazdu 100
zł. Ilość miejsc ograniczona. Młodzież
niepełnoletnia musi przedstawić pisemną
zgodę rodziców. Zapisy z wpłatą całości
kwoty u ks. Pawła. Wyjazd z parkingu
kościelnego zaplanowany jest na godz.
4.00.
NAUKI PRZEDŚLUBNE
Tych,
którzy
zamierzają
wstąpić
w sakramentalny
związek
małżeński
zapraszamy do uczestniczenia w kursie
przedmałżeńskim.
Pierwsze
spotkanie
odbędzie się w poniedziałek 24 czerwca.
Nauki odbywać się będą przez cały tydzień
o godz. 19.00 w auli w domu parafialnym.
Na nauki zapisujemy się w podczas
pierwszego
spotkania.
W
naukach
uczestniczą oboje narzeczeni.
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.

CARITAS ( wejście od ul. Świerkowej)
 Biuro Caritas czynne w każdy wtorek
od godz. 15.00 do 17.00.
 Klub Aktywności serdecznie zaprasza
na najbliższe spotkanie we wtorek w
godz. od 15.00 - 17.00.
 Przy
Caritas
działa
pracownia
warsztatowa św. O. Pio. 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
ZMARLI
W minionym tygodniu do wieczności
odeszli:
† Frasz Danuta Matylda, ur. 1929, zam. ul.
Łąkowa (pogrzeb we wtorek 13.00)
†Józef Oberzig, ur. 1951, zam. Wyzwolenia
/Radny Parafialny/
Wieczny odpoczynek…
OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE
Przewodnicząca
Osiedla
Śródmieście
zaprasza wszystkich mieszkańców wyżej
wymienionego
osiedla
na
spotkanie
informacyjno-wyborcze w dniu 21.05.1019
roku o godz. 18.00 do budynku Urzędu
Miasta, sala nr 103.
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INTENCJE MSZALNE
poniedziałek 20.05.2019
†Józef Kubawski (gr 20)
††rodzice: Józef i Angelika Labudda i
siostrzeniec Tomasz Kużel
†Bogdan Mostowiak (ur.)
†Barbara Schmandt(r. śm.) i rodzice
obojga stron
†Alicja Muza
†Antoni Bystram, Alfred i Jan Kreft
†Monika Renusz (gr 20)
††Jan i Agnieszka Kużel
††Józef Bolda(ur.) i dusze w czyśćcu
cierpiące
Wtorek 21.05.2019
†Józef Kubawski (gr 21)
†† Józef i Aniela Głowienke oraz ††
Józef i Aniela Plomin oraz brat Brunon
††Anna i Ksawery Karsznia, Tadeusz i
Konstanty Majewski
††Paweł Kaczykowski, Otylia, Anna i
Bronisław Koss, Mirosława Janus
† Danuta Frasz ( pogrzeb)
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† Wacław Nadolski
†Monika Renusz (gr 21)
†Aniela i Rudolf Muża
†Stanisław Rekowski(ur.)
†Józef, Franciszka, Jan Kuchnowscy i
†† z rodziny Miller
Środa 22.05.2019
†Józef Kubawski (gr 22)
††Longin Bolda(13 r. śm.) Józef, Jan,
Stanisław, Leonard, Matylda i Stefania
Bolda
Dziękczynno-błagalna oraz o Dary
Ducha Św. i wypełnienie woli Bożej w
rocznicę chrztu Joanny
††Józef, Zofia(r. śm.) Szczepaniak,
Antoni, Jadwiga Grabowscy i zm. z
rodziny
†Wacław Renusz (ur.)
†Monika Renusz (gr 22)
†Stefania Sahs i Jan i Stefania Patok
†Ewa Kuchnowska (w dniu matki) i
ojciec Franciszek Kuchnowski ††
wujków i dziadków z rodz. Skoczke i
Kuchnowskich
†Maria Kuc(int. od sąsiadów z ul.
Świerkowej i Żeromskiego 26 i 28)
O Boże błogosławieństwo i opiekę MB
dla uczestników apelu maryjnego i
modlitwy różańcowej przy kaplice MB
Saletyńskiej z ulicy Żytniej
czwartek 23.05.2019
†Józef Kubawski (gr 23)
††Klara i Józef Hintzke, Edmund
Pabłocki, i zm. z rodziny Hintzke,
Szornak, Bystram
†córka Małgorzata, Agnieszka i Stefan
Derc, Józefa i Jan Turzyńscy i Barbara
†Jan Schmidt(r. śm.)
†Maria, Stefan, Dariusz, Ewa,
Franciszek
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i błog. B. i opiekę MN
dla ks. Andrzeja Totzke w rocznicę
święceń kapłańskich
†Monika Renusz (gr 23)
†Marian Górski(r. śm.)
†Marek(r. śm.) i Piotr Zmarzły
piątek 24.05.2019
†Józef Kubawski (gr 24)
†Jadwiga i Czesław Lisowscy, Anna i
Stanisław Ogoniak
††Genowefa, Anna
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i błog. B. i opiekę MN
dla Joanna Łuczak w dniu urodzin
†Tadeusz Lewicki(4 r. śm.)
†Andrzej Siwa /od mieszkańców ul
Ogrodowej/ Mórkowo
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†Monika Renusz (gr 23)
†Stanisław Mudlaff(22 r. śm.) oraz jego
rodzice Augustyna i Józef Mudlaff
††za dusze w czyśćcu Marty Maciszka
sobota 25.05.2019
†Józef Kubawski (gr 25)
†Dziadkowie z obojga stron: Weronika,
Józef, Franciszek, Franciszka, Antoni,
Małgorzta, Leon
†Maria Kuchnowska
†Jadwiga Ciskowska(dzień matki)
†Franciszka(25 r. śm.)
†Dorota Grubba(r. śm.) Feliks
Gajewski, Maja i Leon Skoczke
††Wawrzyn i Józef Rozmiarek
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i błog. B. i opiekę MN
dla ks. Piotra Dettlaff z ok. 17 r.
święceń kapłańskich
†Monika Renusz (gr 25)
† Helena Kreńska (int. od pracowników
Przychodni w Ratuszu)
niedziela 26.05.2019 (Dzień Matki)
†Mirosław Krzebietke, rodzice Tekla i
Alfons Selke
†rodziny Struck: Jadwiga, Janina,
Barbara, Bogdan i Leon
†Irena Drzeżdżon( w dniu matki)
†Bolesław Zielke
††Elżbieta, Klemens Rumpa,
Franciszka, Stanisława, Zdzisław i
Halina Wojciechowscy
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i błog. B. i opiekę MN
dla Marii w dniu urodzin
††Absolwenci Wydziału Cybernetyki
Wojskowej Akademii Technicznej w
Warszawie: Marian Malarz, Mieczysław
Pruszkowski, Zdzisław Pilaszkiewicz,
Tadeusz Kuropatwa, Zbigniew Kowalski
†Elżbieta Parchem ( w dniu matki)
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i błog. B. i opiekę MN
dla 70 Krystyny Sawko w 70 rocz. Ur.
za parafian
†Andrzej Pieńczyń(2 r. śm.), Wanda
Słomion
†Józef Kubawski (gr 26)
†rodzice: Anna(ur.) Jan Lis
†Brygida Romda i dziadkowie z obojga
stron
†Jerzy i Helena Manuszewscy
†Aniela i Rudolf Muża
††Anna Trepner, Anna Nadolska,
Jadwiga Stromska
†Brygida Jetke
†Stefan Maszke(r. ur.)
††Maria i Augustyn Nadolscy
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†Monika Renusz (gr 26)
†Anna Bisewska( z okazji dnia matki)
†Paweł Dettlaf (int. od rodziny
Marzejon)

KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Najbliższe katecheza chrzcielna w piątek 24
maja o godz. 19.00 w salce na plebanii
KAPLICA ŚW. JANA PAWŁA II
Adoracja Najświętszego Sakramentu
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
NABOŻEŃSTWO WYPOMINEK
w każdą niedzielę o godz. 9.00
PORADNICTWO RODZINNE
Poradnia rodzinna czynna w naszej parafii
w poniedziałek, godz. 19.00-20.00
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 poniedziałki 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/

