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ZESŁANIE DUCH ŚWIĘTEGO

09.06.2019

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i
mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą
słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając
wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».(J 14, 15-16. 23b-26)
Duch Pocieszyciel
Dar zbawienia dociera do każdego człowieka w każdym czasie pielgrzymowania Kościoła dzięki
darowi Ducha Świętego. On zapewnia jedność Kościoła i ożywia wiarę. On daje poznanie Ojca i
Syna. Jest ożywczą wodą, gdy w sercu posucha i zniechęcenie, gdy życiowe niepowodzenia
napełniają duszę smutkiem, a nawet za podszeptem szatana budzi się przekonanie, że Bóg o nas
zapomniał. Wówczas potrzeba głośnego wołania do Ducha Świętego. On został dany, aby być
pocieszycielem. Nie uczuciowym, lecz przypominającym wszystko, co uczynił Jezus, a także to, że
miłość Jezusa nigdy nie ustaje, a moja przynależność do Niego trwa nawet wówczas, gdy słońce
przysłaniają gęste chmury. Duch Nadziei ożywia wszystko.
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Przez cały czerwiec zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Nabożeństwa o godz. 17.30. W niedzielę 9 czerwca nabożeństwo po mszy św. wieczornej.
Zachęcamy do rodzinnego odmawiania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego przypada Święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Głównym celem tego święta jest kontemplacja piękna
i świętości kapłaństwa samego Chrystusa. Jest to także dobra okazja do modlitwy
o świętość kapłanów i zwiększenie liczby powołań do kapłaństwa.
Uroczystą Eucharystię w tym dniu sprawować będziemy o godz. 18.00
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Przez cały czerwiec zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Nabożeństwa o godz. 17.30.
Zachęcamy do rodzinnego odmawiania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres Wielkanocny, Drogim Parafianom, Gościom,
oraz Jubilatom tego tygodnia życzę aby światło Ducha Świętego pomagało Wam być prawdziwie
świadkami Zmartwychwstałego Pana w każdym dniu Waszego życia.

UROCZYSTOŚĆ Z E S Ł A N I A D U C H A
ŚWIĘTEGO
Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa - w tym roku 12 czerwca - Kościół
obchodzi
uroczystość
Zesłania
Ducha
Świętego.
Tym samym świętuje swoje narodziny, bo w
tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach
Apostolskich, grono
Apostołów
zostało
"uzbrojone mocą z wysoka" a Duch Święty
czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden
organizm - wspólnotę.
Na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów,
jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich
Jezus Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by
Ten, doprowadził do końca dzieło zbawienia.
W ten sposób rozpoczyna się nowy etap - czas
Kościoła, który ożywiony darem z nieba
rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o
zbawieniu w Chrystusie.
Duch Święty dzięki swoim darom: mądrości,
rozumu,
rady,
męstwa,
umiejętności,
pobożności i bojaźni Bożej uzdalnia wiernych
do dojrzałej obecności w świecie. Kieruje
losami Kościoła, kiedy wybiera do grona
Apostołów w miejsce Judasza św. Macieja,
kiedy prosi o wyznaczenie Barnaby i Pawła,
jak pisze święty Łukasz "do dzieła, które im
wyznaczyłem", czy kiedy posyła Apostołów do
tego, by w określonych częściach świata głosili
Ewangelię.
Wprowadza wspólnotę wierzących w głębsze
rozumienie tajemnicy Chrystusa, dając im
zrozumienie Pisma świętego.
Uroczystość liturgiczna Zesłania Ducha
Świętego
sięga
pierwszych
wieków
chrześcijaństwa. Łączono ją z Wielkanocą, a
od IV w. wyodrębniono jako osobne święto,
uroczyście obchodzone zarówno w Kościele
Wschodnim jak i Zachodnim. Synod w Elwirze
urzędowo wprowadził ją w 306 roku. W wigilię
Pięćdziesiątnicy, podobnie jak w wigilię
Wielkanocy, święcono wodę do chrztu
świętego i udzielano chrztu katechumenom.
Uroczystość tę powszechnie nazywa się w
Polsce Zielonymi Świętami, gdyż w okresie, w
którym jest obchodzona, przyroda odnawia się
po zimie, a zieleń jest dominującym kolorem
pejzażu.
Uroczystość
Zesłania
Ducha
Świętego kończy w Kościele katolickim okres
wielkanocny.
Symbolem Ducha Świętego jest gołębica.
Zwykło się też przedstawiać go w postaci
ognistych języków, gdyż tak Dzieje Apostolskie
opisują jego zesłanie na Apostołów.

RODZINNY FESTYN
U MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ
09.06.2018, godz. 14:00-18:30
koncerty, gry, konkursy, zabawy, loterie
fantowe, grill, ciasta, kawa…
Program sceniczny:
14.00 - występ scholii młodzieżowej
14.15 - występ Niepublicznego Punktu
Przedszkolnego „ABC” Przedszkolaka”
14.45 – Pracownia „św. Ojca Pio”
15.00 – „Kaszubianki”
15.30 - zespół „Dzieci Maryi”
15.45 - koncert Wojtka Czerwińskiego
16.30 - koncert Piotra Grabowskiego
16.30 - Koncert zespołu Hotline
18.00 - Ogłoszenie wyników konkursów
- Losowanie nagród głównych w
loterii fantowej
- Zakończenie festynu
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Nabożeństwo
Fatimskie
ma
charakter
ekspiacyjny i obejmują głównie wspólne
odmawianie różańca. Jest to odpowiedź na
dwa wezwania Maryi: do modlitwy oraz do
czynienia pokuty za grzeszników.
Najbliższe nabożeństwo rozpocznie się we
Środa 12 czerwca
godz. 17.15 - I część różańca
godz. 21.00 - Nieszpory Maryjne i procesja
światła.
Czwartek 13 czerwca
godz. 9.30 - II część różańca,
godz. 15.00 - Koronka do Bożego
Miłosierdzia i III część różańca,
godz. 17.15 - IV część różańca i
nabożeństwo czerwcowe
godz. 18.00 - Msza święta i procesja
światła.
STOWARZYSZENIE RODZIN
ABSTYNENCKICH I POMOCY W RODZINIE
W piątek 14 czerwca o godz. 9.00 Msza św. na
rozpoczęcie ogólnopolskiego „Zlotu
Trzeźwościowego”. Spotkania organizuje
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich i
Pomocy w Rodzinie. we Władysławowie
IMIENINY KS. BOGUMIŁA
W poniedziałek 10 czerwca wspominamy św.
Bogumiła. Jest to zarazem dzień imienin ks.
Bogumiła. W intencji solenizanta modlić się
będziemy w czasie Mszy św. o godz. 18.00
WIARA I ŚWIATŁO
W niedzielę 16 czerwca Msz św. dla
wszystkich członków wspólnoty o godz. 15.00.
Po Mszy św. spotkanie rekreacyjne w auli.

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.
ROCZNICA ŚMIERCI KS. ALOJZEGO
PIŁATA
16 czerwca (niedziela) obchodzimy 50 rocz.
śmierci ks. Alojzego Piłata proboszcza parafii
we Władysławowie. Zapraszamy na Msze św.
w jego intencjach o godz. 9.30. Bezpośrednio
po Mszy św. przejdziemy na cmentarz gdzie
przy jego grobie odmówimy różaniec.
NAUKI PRZEDŚLUBNE
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.
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.
POSADZKA I ŁAWKI W NASZYM KOŚCIELE
Kończymy pracę przy uzupełnianiu i renowacji
posadzki naszego kościoła.
Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy w
ostatnich dniach przekazywali ofiary bądź
wpłacali je na konto.
konto parafii: 38 83480003 0000 0000 5467
0001
ZMARLI
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
†Daniela Górniak, ur. 1940, zam. Rybacka
Halina Felkner, ur. 1937, zam. Hallera
pogrzeb w środę o godz. 13.00
Wieczny odpoczynek…
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 10.06.2019
†Gertruda Potracka (6 r. śm.), mąż
Hubert, zm. z ulicy Ogrodowej, Długiej i
Słonecznej oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
††Franciszek (r. śm.) Łucja Gafke
†Michał i Walenia Hintzke i Zbigniew
†Gerarda Wojtinska
†Brunon Labuda (gr. 10)
†Zygmunt Sawko (2 r. śm.)
†Marian Szczygieł(r. śm.)
†Ryszard i Kazimierz Grabowscy
††Augustyn, Bronisława, Albert,
Stanisław, Stefan Hadas
†Piotr Malik
Wtorek 11.06.2019
†Danuta Bizewska (int. od uczestników
pogrzebu)
†Paulina Smoleń (int. od siostry Józefy z
Olkusza)
†Mirosława Bolda, Adam Bolda,
Sławomir Łukaszewski (int. od kolegów i
koleżanek z klasy)
†Brunon Labuda (gr11. )
†Magdalena (ur.) Józef Hohn
†Anna Domnik (26 r. śm.)
††rodzice Bronisława i Franciszek Blok i
brat Franciszek
†Teresa Żuraw
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błog., oraz opiekę MB dla
wnuczki z okazji 18 urodzin
†Magdalena Skoczke i †† rodzice z
obojga stron
Środa 12.06.2019
††Jan Uleński, Maria i Feliks Śledź
O zdrowie i Boże błog. dla Antoniego
†Cecylia i Kazimierz Kużel
†Brunon Labuda (gr.12 )
† Tadeusz Drzeżdżon (int od
uczestników pogrzebu)
†Brygida Jetke
†Agnieszka i Franciszek Bolda
††Stanisław Krella (4 r. śm.), Barbara,
††i z rodzin: Krella, Muża i Konkol
Czwartek 13.06.2019
†Antoni, Celina Białk
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błog., oraz ducha i opiekę
MB dla Gracjana
††teście: Anna i Jan oraz †† z rodziny
Radtke
†Brunon Labuda (gr13. )
†Ida i Paweł Joksz oraz wszyscy †† z
rodziny Joksz
†Irena Smoczyk
†Jan Majda(r. śm.) i Janina Majda
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††Antoni Muża, Franciszek Galuhn,
rodzice z obojga stron
Piątek 14.06.2019
†Regina i Benedykt Klonowscy (ur.)
††Bronisław Bernaś (r. śm.) i Anna
Nowakowska (r. śm.)
††Leon, Wanda, zm. z rodziny Lipke
†Brunon Labuda (gr. 14)
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo, dla
Członków Stowarzyszenia Abstynentów i
Ofiar Przemocy w Rodzinie
Dziękczynno-Błagalna w 5 rocznicę
ślubu Pauliny i Łukasza Jędrzejewskich
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błog., oraz światło DŚ i
opiekę MB dla Adama Ryś w 18 r. ur.
††Adam i Hubert Jeka (r. śm.)
Sobota 15.06.2019
†Irena Gafke, Stanisław i Tadeusz
Orzechowscy
††Krzysztof Ogniewski (4 r. śm.), Anna,
Władysław, Edek
†Paulina Smoleń (int. od chrzestnego
Tadeusza z Olkusza)
†Brunon Labuda (gr.15 )
ślub: Krzysztof Hinc/Anna Drewing
†Maria (ur.) i Julian Kurnik
†Jerzy Kidawa
†Anna Ziemmann
Niedziela 16.06.2019
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błog., oraz ducha i opiekę
MB dla Hanny i Piotra z ok. 30 r. ślubu
††Mariusz, Edyta, Ludwik Marońscy,
Jadwiga, Bogdan Warda
††Stanisław, Michalina, Józef i Marian
Kosińscy, oraz teściowie: Irena i
Władysław
†Bernard (ur.) i †† z rodzin Koss i
Kotowski
†Tadeusz(r. śm.)
†Tadeusz i Aniela Nocuń
†Jan Patok i Małgorzata (30 r. śm.)
za parafian
†Marianna Szarmach (2 r. śm.) †† z
rodziny Blok, Wołowicz
† Józef Oberzig (od uczst. pogrzebu)
†Anna Koss(r. śm.)
†Jan i Bronisława Hintzke
†Waldemar Serafiński
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla
Pauliny i Filipa oraz ich dzieci
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błog i opiekę MB w 7 r.
ślubu
†Brunon Labuda (gr.16 )
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O pokonywanie kryzysów małżeńskich
we współpracy z łaską Bożą
†Wanda Wrosz(1 r. śm.)
††Elżbieta Bisewska, Marian Kollek
††Gertruda i Leon Fopka, Paweł
Oreszke
†Elżbieta i Józef Gniech
†Kazimierz Grzegorczyk(7 r. śm.)

KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Najbliższe katecheza chrzcielna w piątek 24
maja oraz 7 i 21 czerwca 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 nie ma Proboszcza
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/

