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dy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał

przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego,
by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to,
uczniowie Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył
ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś
powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają
nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł
wesprzeć”. Do innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw
pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i
głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw
pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a
wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”. (Łk 9,51-62)
Bóg Ojciec, powołując nas do życia, zaopatrzył nas w przeróżne talenty. Przygotował dla każdego
człowieka jedyną i niepowtarzalną drogę; jeśli nią pójdziemy, odnajdziemy satysfakcję i szczęście.
Bóg jednak nie narzuca nam swego planu. Kieruje do nas zaproszenie i cierpliwie czeka na naszą
odpowiedź. Sam jest wierny i oczekuje wierności także od nas. Obyśmy decyzję pójścia za Nim
potraktowali na serio, jako zobowiązanie na całe życie. Nie oglądajmy się w życiu wstecz, ale
kroczmy odważnie drogą przygotowaną przez Pana.
Słowo Boże głosi dzisiaj Ks. prob. Marek Jarząbek SChr.
W przyszłą niedzielę kazania głosi Ks. wik. Paweł Marek SChr
OD 1 LIPCA W NASZYM KOŚCIELE
Msze św. w niedziele:
godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 18.00, 19.30, 21.00.
Msze św. w dni powszednie:
godz. 6.30, 7.00, 9.00 i 19.00.
Od poniedziałku do soboty Apel Jasnogórski w kościele o godz. 21.00.
Od poniedziałku do soboty od godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu
i okazja do spowiedzi świętej
We wszystkie dni powszednie wakacji Msza św. z nauką rekolekcyjną o godz. 19.00.
W tym tygodniu przyszłym tygodniu nauki głosi Ks. wik. Paweł Marek SChr
W przyszłym tygodniu nauki głosi Ks. wik. Bogumił Dobosz SChr

Rozpoczął 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!

LETNIE KONCERTY ORGANOWE
Zapraszamy do udziału, w 47
Międzynarodowym Festiwalu Letnich
Koncertów Organowych we Władysławowie.
5 lipca, godz. 20.00
"Po Polsku przez wieki": - Adam Klarecki organy (Włocławek) - Magdalena Witczak sopran ( Gdańsk) - Maciej Klopocki wiolonczela (Wrocław) - Karol Lipiński- Brańka
- skrzypce (Wrocław)
11 lipca, godz. 20.00
"W cieniu Katedry Notre Dame": - Reed
Connection Trio oraz Józef Serafin - organy
(Warszawa)
Koncerty odbywają się w kościele
parafialnym we Władysławowie o godz. 20.00,
wejście darmowe.
CHRZEŚCIJAŃSKIE KINO NA FALI
Wakacyjnemu wypoczynkowi w naszym
mieście towarzyszy trafnie dobrany film. W
domu parafialnym, w Auli św. Wojciecha
funkcjonuje chrześcijańskie kino.
Repertuar na najbliższy czas:
01.07 -Mały książę
02.07 -Mój biegun
03.07 -Spójrz za siebie
04.07 -Złodziej w sutannie
05.07-Jak zostać królem
06.07 -Ups! Arka odpłynęła
07.07 -Mam przyjaciół w Niebie
08.07 -Syn marnotrawny
09.07 -Heidi
10.07 -Przełęcz ocalonych
11.07 -Niebo istnieje naprawdę
12.07-Bóg nie umarł III
13.07 -Mary's land
14.07 -Chata
Seanse filmowe codziennie o godz. 20.00,
wejście darmowe. Pełny repertuar na
plakatach i na stronie internetowej parafii.
ŻYWY RÓŻANIEC
Spotkanie połączone ze zmianą tajemnic dla
Żywego Różańca w niedzielę 7 lipca o godz.
15.00. Nabożeństwu przewodzić będzie X
Róża Żywego Różańca ( tajemnice bolesne)
Intencje na lipiec:
powszechna: Aby politycy, uczeni i
ekonomiści pracowali razem na rzecz ochrony
mórz i oceanów.
parafialna: Aby młodzież i dzieci z naszej
parafii oraz wszyscy przyjeżdżający do
naszego miasta dobrze i bezpiecznie
wypoczęli.

MODLITWA WIELBIENIA
W czasie wakacji zapraszamy do naszego
kościoła na modlitwę wielbienia. Modlitwę
wielbienia prowadzić będzie wspólnota „Jemu
chwała” z Władysławowa. Modlitewne
spotkania będą miały miejsce: 10.07, 24.07,
07.08, 21.08 o godz. 19.30.
ODWIEDZINY CHORYCH
Chorych z systematyczną posługą kapłani
odwidzą po wakacjach. Jeśli jest pilna
potrzeba odwiedzin proszę o kontakt.
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA (04.07)
Msza św. o godz. 9.00 o Chrystusie
Najwyższym i Wiecznym kapłanie. Po Mszy
św. Nabożeństwo ku czci Chrystusa
Najwyższego Kapłana w intencjach kapłanów.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA (05.07)
Po Mszy św. o godz. 9.00 nabożeństwo ku
Czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Msza św.
Wynagradzająca NSPJ o godz. 19.00.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA (06.07)
Po Mszy św. o godz. 9.00 nabożeństwo ku
Czci Najświętszej Maryi Panny.
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:
† Anna Ferra, ur. 1965, zam. ul. Średnia
† Stanisław Jankowski, ur. 1956, zam. ul.
Abrahama
†Albin Dober, ur. 1944, zam. ul. Krasickiego
Wieczny odpoczynek…
INTENCJE MSZALNE
poniedziałek 01.07.2019
†Stanisława Osesek i dusze w czyśćcu
6.30
cierpiące
†Halina Gojke
7.00
†Krystna Balszke (od uczest. pogrzebu)
†Jurgen Belger(r. śm.)
9.00
† Paweł Dettlaff (od uczest. pogrzebu)
†Robert Leszczyński i zmarli z rodziny
††Bronisław, Anna, Aleksander, Norbert
oraz Łucja i Marcin Żaczek
19.00
† Joanna Zelewska (r. śm.)
† Henryk Regulski (od miesz. Geodetów)
†Halina Felkner (im.)
Wtorek 02.07.2019
6.30 ††Ignacy i Janina Kalwig(r. śm.)
7.00 †Brunon Domnik i rodzice
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†Gerard Koss(r. śm.)
†† Zygmunt Korth (r. śm.) oraz rodzice
Maria i Jan Skwiercz
Prośba o Boże błog. opiekę MB i zdrowie
w rodzinie Krzysztofa i Aleksandry
†Edmun Pieper
††Marian Górski i zmarli z rodziny
Środa 03.07.2019
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o błogosław. Boże i opiekę MN dla
Elżbiety 60 rocznicę urodzin
†Maria Budzisz(r. śm.)
††Maria i jej rodzice
††z rodziny Grudzień: Jrena i Jan oraz ††
z rodziny Klejster: Augustyna, Wincenty,
Stanisław, Januszek i Jan
†† mąż Alfred Grabowski, syn Piotr,
rodzice Władysław i Marianna
†Waldemar Szczygieł(r. śm.)
††Józef Agnieszka Czapp, Józef
†Helena, Hipolit, Edward, Irena, Helena,
Henryk, i Emilia Nowak
†† Józef, Waleria, Bernard, Marianna i
Bolesław Binek
czwartek 04.07.2019
††Józef(r. śm.) i Eryka Skrzypkowscy
††Janina, Wiktor, Katarzyna, Roman i
Henryk
††Anna Łucja Ferra (od ucz.. pogrzebu)
††Jan, Anna Necel
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o bł. Boże dla Marceliny w rocz urodzin
†Teresa Ceynowa (od uczest. pogrzebu)
††Kazimierz Proena (ur.), rodzice z
obojga stron
†Ewa Bisewska (2 r. śm.)
piątek 05.07.2019
†Edmund Jeka(r. śm.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o błog. Boże i opiekę MN dla Wiktorii
††Monika i Zygfryd Kunert oraz
Marek(zm. rodz. Szmid z Kościana)
† Stefania Hebel (od uczest. pogrzebu)
Wynagradzająca NSPJ
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o błogosław. Boże i opiekę MN dla
Teresy i Gerarda 50 rocznicę ślubu
sobota 06.07.2019
††Teresa i Franciszek Leszak (r. śm.)
††rodzice Rutha: Anna, Brunon,
Franciszek, Magdalena, Marian, Alojzy,
Gerard, Juliusz, Maria Guze
O łaskę nawrócenia grzesznikom (ADS)
†Kazimierz Kotlarz; zam. ADŚ i XIII Róża
pw. MB Fatimskiej
††ks. Henryk Marczewski, Anna i Jan
Paluch oraz Julia i Franciszek Kubik
†Grzegorz(r. śm)

†Magdalena Tusk (ur.)
19.00 ††Paweł Gafke, Waldemar Jantowski ,
Helena i Wiktor Jeka
niedziela 07.07.2019
†Józef Bisewski(ur.)
6.30 †† Alfons Zemann (15 r. śm.), żona
Krystyna i dusze w czyśćcu cierpiące
††Bolesław Zielke, Otylia i Władysław
8.00 ††Józef, Helena, Andrzej, Magdalena i
Anna oraz †† z rodziny Golla
††Zbigniew, Irena, Franciszek Bystram
za parafian
9.30
†Antoni i Czesława Szczepankowscy i
Zygmunt Zielke
††Waldemar, Piotr, Józef Bystram oraz
rodzice: Matylda i Antoni
11.00
††Stanisław i Barbara Krella
† Józef Oberzig (od miesz. Wyzwolenia)
†Maria Budzisz, rodzice obojga stron,
Helena, Jan, Jerzy
12.30
†Wanda Wartacz(ur.) i zmarli z rodziny
††Andrzej Pieper(15 r. śm.) i Stefan
14.00
Zabrocki(15 r. śm.)
18.00 †Roman Milewczyk
19.30 ††Monika i Renata Malach
†mąż Franciszek(5 r. śm.), teściowa
21.00
Marianna w (r. śm.) i teść Augustyn
poniedziałek 08.07.2019
6.30 †Beata Kubiak(r. śm.)
††Wacław (r. śm.), Genowefa, Elżbieta,
7.00
Bożena
†Alfred Frank(6 r. śm.) i dusze w czyśćcu
9.00
† Dorota Labuda (od uczest. pogrzebu)
†Stefania Poniatowska (od uczest. pog.)
†† Stanisława i Józef Jaworscy, Leokadia
i Jan Piesik, Elżbieta Nogalska
19.00
††brat Franciszek i rodzice: Bronisława i
Franciszek Blok
††ojciec chrzestny Zbigniew Basichowski
Wtorek 09.07.2019
†Paweł Jereczek
6.30 † Małgorzata Runowska (od uczest.
pogrzebu)
7.00 †Ernest i Wanda Klamann (ur.)
††Irena Modrzejewska(r. śm.) Marian,
9.00
Stanisław Szczepaniak, Andrzej,
Franciszek, Gertruda
††Norbert (r. śm.), Anna Bemke
††Józef w dniu urodzin, Wanda, Zygmunt
19.00
Kortas oraz Wanda Andrearczyk
† Krystyna Piontke (int. od uczst.
pogrzebu)
Środa 10.07.2019
†Maria Kunz (ur.)
6.30
†Gerarda (ona) Wojtinska
Dziękczynna z prośbą o Boże
7.00
błogosławieństwo w 60 urodziny
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††Teofil (1 r. śm.), Bronisława Kosmala,
Joanna i Andrzej Budzisz, Jan
Poniatowski
† Stefan Januch
†Barbara Herman-Selin (3 r. śm.)
††Urszula Henning (r. śm.), jej rodziców i
teściów
† Henryk Regulski /od miesz. Geodetów/
Czwartek 11.07.2019
†† Rozalia, Franciszek i Wiktoria
†† Klara, Adam Chęciński, dziadkowie z
obojga stron
† Marianna, Leonard Medyccy, Marianna,
Stanisław Ciesielscy, Łucjan, Marek,
Zygmunt, Kazimiera i Eugeniusz
Ciesielscy
† Wanda Maria Jeka /od ucz. pogrzebu/
†Janina Sosnowska (11 r. śm.)
††Kazimierz(r. śm.) i Róża Mężyk
†† Zofia i Jerzy Szomborg, Helena i
Tadeusz Kowalscy
Piątek 12.07.2019
†Paweł, Klara Gafke oraz † Szczepan
†Łucja Babczyk (3 r. śm.)
†Stanisław Derkacz (int. od Zofii i Mariana
Derkacz)
O Boże błog. i opiekę MB dla uczestników
apelu maryjnego i modlitwy różańcowej
przy kapliczce św. Jana na Szotlandzie
†Jadwiga (20 r. śm.) i †† ojciec
†Józef (ur.) Magdalena oraz †† rodzice z
obojga stron
††Jan, Helena, Wojciech Bolda
Sobota 13.07.2019
††Ryszard Kortas (20 r. śm.), zmarli z
rodziny Kortas
†Stanisław Bolda (r. śm.)
†Franciszek Kortas
†Józef Melzer (3 r. śm.)
†Benedykt Klonowski (11 r. śm.) Regina
Klonowska
†Krystyna Mach (ur.)
o łaskę uwolnienia z nałogu alkoholowego
dla Adrianny i Patryka oraz o Boże bł.
dla rodziny
niedziela 14.07.2019
†Anna i Kazimierz Patok
††rodzice Leon i Berta
††Anna i Ksawery Bolda, Maria Ceynowa
††Bronisława (r. śm.) i Józef Kortas (r.
śm.), Wojciech Milewczyk (r. śm.)
za parafian
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o błogosław. Boże i opiekę MN dla
Katarzyny w dniu 40 urodzin
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o błog. Boże i opiekę MN dla Roberta
† Waldemar Łuczak /zam. sąsiedzi/
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Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o błogosław. Boże i opiekę MN dla
Barbary okazji 60 urodzin
††Felicja i Wacław Adas, Stefania,
Kazimierz, Sławomir Iwańscy
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o błog. Boże i opiekę MN dla Ewy w 85
rocz. urodzin
†Józef Wrosz (r. śm.)
W intencji osób modlących się przy
kapliczce na Drodze Chłapowskiej o
potrzebne łaski i Boże błog.
†Wacław Nadolski (od brata)
†Stanisław Fiszer (10 r. śm.)
†Stanisław Gawarzycki i rodzice obojga
stron
††rodzice: Anna i Stanisław Lewiccy i
Stefania i Waldemar Orzeł, Henryk
Bartelik

KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Najbliższe katecheza chrzcielna w piątek
12 i 26 lipca o godz. 20.00 w salce na plebanii
KIOSK PARAFIALNY i SALA PAPIESKA
czynne w dni powszednie od 9.00 do 20.00
NABOŻEŃSTWO WYPOMINEK
w każdą niedzielę o godz. 9.00
NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY
w każdą środę o godz. o godz. 18.45
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W kościele w piątki o godz. 19.00
PORADNICTWO RODZINNE
Poradnia rodzinna czynna w naszej parafii
w poniedziałek, godz. 19.00-20.00
SPOWIEDŹ
Podczas każdej Mszy św. oraz w dni
powszednie od 17.00 do 19.30
BIURO PARAFIALNE
poniedziałek, środa, piątek
godz. 9:30 – 11:00; 16.00-17.00
(w poniedziałek w biurze dyżur pełni proboszcz)

MSZE ŚW. W NASZYM KOŚCIELE
niedziela - godz. 6.30, 8:00, 9:30,
11.00, 12.30, 14.00, 18.00; 19.30, 21.00
dni powszednie o godz. 6.30, 7.00, 9.00, 21.00

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/

