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dy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za

kogo uważają Mnie tłumy?”.Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni
mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”.
Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie ?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy
surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi
wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie
zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co
dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto
straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. (Łk 9,18-24)
Warto naśladować Jezusa!
Panie Jezu, kontempluję Twoją miłość do każdego człowieka bez wyjątku. Daj mi siłę kroczenia
Twoją drogą, abym czynił innym to, czego sam od nich oczekuję. Niech Twój Duch pozwala mi
rozeznawać prawdziwe dobro. Jeśli szczerze spojrzę na swoje życie, to zauważę, że zawsze ktoś
ma na nie większy lub mniejszy wpływ. Dobrze, jeśli te osoby sprawiają, że moje życie staje się
bogatsze. Gorzej, jeśli ślepo odwzorowuję różne przemijalne mody. Naśladować kogoś to najpierw
uznać jego autorytet, zdecydować, że można i warto mu zaufać. Dziś Jezus pyta mnie osobiście,
czy On jest dla mnie wystarczającym autorytetem. Nie na podstawie wiedzy z katechizmu, lecz
życia. Odpowiedź tkwi w tym, jak układam swoje życie, według jakiej hierarchii prawd żyję, czy
podejmuję trud zapierania się siebie w tym, co koncentruje mnie tylko na sobie samym i zamyka na
Boże działanie. Czy naśladuję uczucia Jezusa, Jego sposób myślenia, traktowania drugiego
człowieka, czy kroczę Jego śladem? Nie zniechęcaj się, idź dalej Jego drogą.
KLERYCY WSD GDAŃSK
W dzisiejszą niedziele gościmy kleryków z Seminarium Gdańskiego.
Głoszą Słowo Boże. Ofiary z tej niedzieli są przeznaczone na utrzymanie Arcybiskupiego
Seminarium w Gdańsku.
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.

Rozpoczyna się czas wakacji i urlopów. Dla jednych to czas odpoczynku, dla drugich
wzmożonej pracy. Wszystkim Parafianom i wszystkim wypoczywającym w naszym mieście
życzę dobrej pogody, regeneracji sił zarówno fizycznych jak i duchowych, zachwytu nad
pięknem przyrody i budujących spotkań z ludźmi. Matka Boża niech Wam daje radość z
posługi wobec wypoczywających, turystom zaś niech wyprasza łaskę bezpiecznego i
skutecznego wypoczynku!

Z nadzieją Zmartwychwstania w Chrystusie
informujemy, że dnia 16 czerwca 2019 r. w
domu zakonnym w Puszczykowie odszedł do
wieczności śp. ks. Kazimierz KOTLARZ,
chrystusowiec.
Ks. Kazimierz Kotlarz SChr, urodził się 1
marca 1952 r. w Starym Sączu. Do
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej wstąpił 15 sierpnia 1971 r., zaś 7
września rozpoczął kanoniczny nowicjat.
Pierwszą profesję zakonną złożył 29 września
1972 r. w Poznaniu, zaś dozgonną 17 kwietnia
1977 r. również w Poznaniu. Święcenia
kapłańskie otrzymał 31 maja 1978 r. w
Poznaniu z rąk ks. bpa Mariana Przykuckiego.
Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował
jako: wikariusz Parafii pw. św. Józefa w
Stargardzie (1978-1984); Referent Powołań i
Służby Ołtarza Towarzystwa Chrystusowego
(1984-1985); przełożony domu nowicjackiego
w Mórkowie (1985-1990); proboszcz Parafii
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w
Marianowie (1990-1993); proboszcz Parafii
pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie
(1993-2002); proboszcz Parafii pw. Matki
Bożej Królowej Polski w Bielicach (2002-2011).
W latach 2011-2019 pełnił posługę jako pomoc
duszpasterska w Parafii pw. Chrystusa Króla
Wszechświata w Stargardzie. Równocześnie
od grudnia 2012 r. był ojcem duchownym
chrystusowców na Pomorzu Zachodnim oraz
w latach 2015-2018 ojcem duchownym
dekanatu Stargard –Wschód. Zmagając się z
chorobą łączył swoje cierpienia z Ofiarą
Chrystusa. Dnia 20 maja 2019 r. w trosce o
zapewnienie odpowiedniej opieki został
przeniesiony do domu zakonnego w
Puszczykowie.
MSZA ŚW. ŻAŁOBNA W NASZYM
KOŚCIELE W INTENCJACH KSIĘDZA
KAZIMIERZA ZOSTANIE ODPRAWIONA W
CZWARTEK 27 CZERWCA O GODZ. 18.00

PODZIĘKOWANIA
Przed dwoma tygodniami przeżywaliśmy
festyn parafialny. Bardzo serdecznie dziękuję
wszystkim za otwartość i zaangażowanie w to
wydarzenie. W sposób szczególny dziękuję:
Radzie
Parafialnej,
Władzom
Miasta,
właścicielom ośrodka wczasowego „Fenix” w
Jastrzębiej Górze, Rodzicom LSO, Lektorom,
PZ Caritas, Wolontariuszom Caritas, Straży
Pożarnej, Rodzicom dzieci z parafialnego
duszpasterstwa, wszystkim organizującym
atrakcje dla dzieci - takie jak łuki czy konie,
młodzieży,
Niepublicznemu
Punktowi
Przedszkolnemu „ABC” Przedszkolaka”, scholii
młodzieżowej,
„Dzieciom
Maryi”,
Kaszubiankom, zespołowi Hotline, wszystkim
którzy upiekli ciasto oraz sponsorom i
składającym fanty.
Przeżyliśmy także, Uroczystość Bożego
Ciała połączoną z procesją Eucharystyczną.
Bardzo Serdecznie dziękuję wszystkim za
otwartość i zaangażowanie w to wydarzenie.
W sposób szczególny dziękuję Radzie
Parafialnej i wszystkim budującym ołtarze,
zwłaszcza Żywemu Różańcowi, młodzieży,
rodzicom dzieci komunijnych i samym
dzieciom, oraz rybakom a w sposób
szczególny
rodzinie Necel. Dziękuję
wszystkim pocztom sztandarowym i niosącym
feretrony, Dziękuję Młodzieżowej Orkiestrze z
Władysławowa.
Dziękuję
lektorom,
ministrantom oraz dziewczynkom sypiącym
kwiatki. Dziękuję OSP we Władysławowie i
naszej policji.
Dzięki licznemu zaangażowaniu ta
uroczystość mogła przebiegać spokojnie
radośnie i owocnie.

„OKTAWA BOŻEGO CIAŁA”
Do czwartku 21.06 trwa „oktawa” Bożego
Ciała. W te dni odprawiamy procesję
eucharystyczną połączoną z nabożeństwem
czerwcowym tj. o godz. 17.30 .
Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów
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.

UROCZYSTOŚCI PATRONALNE KU CZCI
ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W
PUCKU - 29 czerwca 2019
Zapraszamy na uroczystości ku czci
Świętych Apostołów Piotra i Pawła patronów
Puckiej Fary, które odbędą się w sobotę, 29
czerwca br. Święci Apostołowie są patronami
rybaków stąd tradycyjnie tego dnia odbywa
się Pielgrzymką łodzi, statków i kutrów
rybackich po wodach Zatoki Puckiej.
Program uroczystości:
godz. 11.00 - wypłynięcie łodzi oraz kutrów
rybackich i nabożeństwo na wodach Zatoki.
godz. 12.30 - Msza św. odpustowa
(koncelebrowana) u stóp Puckiej Fary pod
przewodnictwem Księdza Biskupa.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. SERCA PANA J.
W piątek 28.06 obchodzić będziemy
Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Jest to również dzień modlitw o
uświęcenie kapłanów.
Po nabożeństwie czerwcowym o godz.
18.00 procesja eucharystyczna wokół
kościoła. Tego dnia z racji uroczystości nie
obowiązuje
zachowanie
postu
i
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
JUBILEUSZ STRAŻY HONOROWEJ NSPJ
W piątek 28.06 obchodzić będziemy
Uroczystość NSPJ. Jest to również Patronalne
święto Straży Honorowej NSPJ. Tego dnia
wspólnota ta w sposób uroczysty będzie
obchodzić 25 rocznicę swego istnienia. W
czasie Mszy św. o godz. 18. Poświęcimy nowy
sztandar Straży Honorowej NSPJ.
IMIENINY KS. JAN
W poniedziałek 24 czerwca wspominamy św.
Jana Chrzciciela. Jest to zarazem dzień
imienin ks. Jana. W intencji solenizanta modlić
się będziemy w czasie Mszy św. o godz. 18.00
POSADZKA I ŁAWKI W NASZYM KOŚCIELE
Zakończyliśmy 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:
† Maria Balsewicz ur. 1943, zam. ul. Młyńska
† Wanda Szkotnik ur. 1937, zam. ul. Żytnia
†Zosia Skowrońska (niemowlę)
Wieczny odpoczynek…

INTENCJE MSZALNE
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Poniedziałek 24.06.2019
††Augustyn (r. śm.) i Hildegarda
Koziróg
O zdrowie i potrzebne łaski dla Jana z
okazji imienin
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o błog. Boże i opiekę Matki
Bożej dla Justyna z okazji urodzin.
†Jan Jaskulke
†Brunon Labuda (gr.24 )
††Maria i Stanisław Bolda
†Jan Nadolski (r. ur.,śm.)
†Janina i Bolesław Milanowscy
Wtorek 25.06.2019
†Jan Kuchnowski i Tadeusz Ciskowski
( z ok. dziea ojca)
†Alfons (r. śm.) Bolesława, Gerard i
Ewa †† z rodziny Ladach
†Brunon Labuda (gr. 25)
†Helena Baran (2 r. śm.)
† Alfons Magulski od mieszkańców z
1000 lecia PP 4A
†Wacław Renusz (r. śm.)
†Bolesława (ur.), Jan, Krystyna
Głowienke i Mirosław
†Łukasz i Teodor Kuchnowscy i dusze
w czyśćcu cierpiące
Środa 26.06.2019
†rodzice Jan (w dniu im.), Stefana i
zmarli z rodziny Kass
†brat Kazimierz i brat Wiktor
†Paweł Kolp (r. śm.)
†Brunon Labuda (gr. 26)
††Józef i Agata Hinz i zmarli z rodziny
††Józef Szymański (r. śm.), Danuta
Szymańska
††Daniela i Władysław Guzik
†Elżbieta i Janina (urodzinowe)
Czwartek 27.06.2019
†Józefa Rabczenko (10 r. śm.)
†Gerarda Wojtinska (od ucz. pog.)
†Brunon Labuda (gr.27 )
†Kazimierz Kotlarz
†Hubert Frank (r. śm.)
†Dziadków z rodziny Jaszkowskich i
Budzisz
†Eufenia Górska (r. śm.)
††Władysława i Władysław Stańczyk
oraz zmarłych z rodziny
†Paweł Kirszling (im.)
††Cecylia i Władysław Podlewski i
Halina
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Piątek 28.06.2019
†Zbigniew Basichowski (r. śm.)
†Jan Myślisz i Stanisława Myślisz
††Mirosław, rodzice z obojga stron
oraz †† z naszych rodzin
†Stanisław Miotk (ur.)
†Brunon Labuda (gr.28 )
Dziękczynna w intencjach członków
Straży Honorowej NSPJ, za
zmarłych członków Straży
Honorowej NSPJ oraz o życie
wieczne dla Ks. Kazimierza Kolarza
Dziękczynna z prośbą o Boże
Błogosławieństwo dla Eugeniusza z
okazji urodzin
†Jan Myślisz (ur.)
†Anna i Leon Potrykus (ur.)
Sobota 29.06.2019
†Stanisława Piotrowska
††Paweł, Klara Gafke, oraz † Lech
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o błog. Boże dla sióstr z XVII
Róży pw. Niep. Serca Maryi
†Jerzy Banasiak
†Brunon Labuda (gr.29 )
†Kazimierz Kotlarz; zam. ADŚ i XIII
Róża pw. MB Fatimskiej
ślub: Bystram Piotr/ Paulina Radecka
†Jan Kużel
†Elżbieta i Marian Kollek
†Paweł Kirszling(im.)
††Maria, Feliks, Jan, Feliks Śledź
††rodzice Helena i Józef Redlin i
teście
Niedziela 30.06.2019
†Alfons i Tekla
†Stanisław Jaskułka
†Stanisława i Jan Lesnau
†Jadwiga i Rozalia Żaczek
†Waleria i Michał Hintzke
za parafian
†Jan i zmarli z rodziny Kryża
†Elżbieta Leonarska (49 r. śm.) / zam.
brat Robert/
O zdrowie dla Janiny, dziękczynna do
Matki Bożej dla całej rodziny
†Paweł Jereczek (im.)
††Wanda i Józef Plaskiewicz
††rodzice: Stanisława i Józef Hebel
†mąż Mieczysław i wujostwo z obojga
stron
†Brunon Labuda (gr. 30)
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o błogosławieństwo Boże dla
Anny i Władysława w 60 rocz. ślubu
†Ignacy Hebel (r. śm.18)
†Maria Parchem i August Parchem

KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Najbliższe katecheza chrzcielna w piątek
12 i 26 lipca o godz. 20.00 w salce na plebanii
KAPLICA ŚW. JANA PAWŁA II
Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy
św. Jana Pawła na nowo po wakacjach.
KIOSK PARAFIALNY i SALA PAPIESKA
czynne w dni powszednie od 10.00 do 12.00
oraz od 16.00 do 19.00
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
Program wakacyjny nabożeństw od 1 lipca

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/

