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Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i
dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem
Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego
wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został
pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i
Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech
koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu.
Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie,
niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie
ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się
przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem
pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł:
Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby
kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie
słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”. (Łk 16,19-31)
REKOLEKCJE NA ZAKOŃCZENIE SEZONU I POCZĄTEK ROKU FORMACJI
Zakończył się „sezon wakacyjny” w naszym mieście. Od dnia 6 do 8 października pragniemy
młodzieży i dorosłym zaproponować rekolekcje które wygłosi ks. Zbigniew Rakiej TChr. Nauki w
niedzielę na każdej Mszy św. oraz w poniedziałek i wtorek podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00.
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
 Nabożeństwa różańcowe dla wszystkich w dni powszednie o godz. 17.30
 Dla dzieci we wtorek i czwartek o godz. 17.00;
 Dla młodzieży w środę o godz. 19.00.
Tych wszystkich, którym trudniej jest dotrzeć do naszej świątyni, prosimy i zachęcamy
do tego, aby w tym miesiącu wspólnie odmawiali różaniec w domach.

SPEKTAKL TEATRALNY „5 PRZYPOWIEŚCI”
Nie tyle śmiejąc, co uśmiechając się do nowotestamentalnych bohaterów - proponujemy widzowi
godzinę intensywnej zabawy z całkiem sporą trzódką ewangelicznych postaci, ujętą w klamry pięciu
przypowieści. A że przypowieści są nie tyle o baranach, wdowach i marnotrawnych synach co
generalnie „o nas” - odrobina satyry im nie zaszkodzi. Zapraszamy!
Spektakl rozpocznie się 6 października o godz. 17.00 w auli domu parafialnego

RÓŻANIEC DO GRANIC PARAFII
W sobotę 5 października zainspirowani "Różańcem do granic" pragniemy zaproponować akcję
"Różaniec do granic parafii", która swoim zasięgiem obejmie mieszkańców całej naszej parafii.
Różaniec będzie odmawiany całą sobotę od mszy porannej do wieczornej za mieszkańców
poszczególnych ulic naszej parafii. Będziemy się modlić w intencji ojczyzny, o zachowanie młodego
pokolenia w wierze ojców, o uchronienie przed demoralizacją i sekularyzacją. Dzieci i młodzież są
obecnie pod wielką presją. Proponuje się im model wygodnego życia szczególnie w sferze płci i
podważa się naturalny podział ról kobiety i mężczyzny. Będziemy prosić Matkę Najświętszą o dar
odrodzenia Polski a Polska zaczyna się w naszych rodzinach, parafiach, wioskach i miastach.
Solenizantom i jubilatom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu łask Bożych.

RÓŻANIEC DO GRANIC PARAFII
Róże Żywego Różańca modlić się będą w naszym kościele nieustanną modlitwą różańcową z mieszkańcami
poszczególnych ulic parafii św. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie – według następującego porządku:
Godz.
Ulica
Żywy Różaniec
Tajemnica
7:30
ul. Wyzwolenia, ul. Sucharskiego, ul. Steyera, ul. Unruga, ul. Dąbka,
I i II Żeńska Róża
radosna
ul. Kotwiczna, ul. Masztowa, ul. Róży Wiatrów, ul. Długa, ul. Słoneczna,
I Męska Róża
8:00
światła
ul. Mickiewicza, ul. Na Stoku, ul. Reja
Różańca
ul. Drogowców, ul. Świerkowa, ul. Żeromskiego, ul. Hryniewieckiego,
II Męska Róża
8:30
bolesna
ul. Kolejowa, ul. Dworcowa, ul. Orzeszkowej
Różańca
ul. Starowiejska, ul. Szyperska, ul. Źródlana, ul. Myślisza, ul. Portowa,
III Męska Róża
9:00
chwalebna
ul. Średnia, ul. Prusa, ul. Wyspiańskiego, ul. Ks. Merkleina,
Różańca
10:00
ul. Dąbrowskiej, ul. Morska, ul. Przybyszewskiego, ul. Droga Chłapowska
III i IV Żeńska Róża radosna
10:30
ul. Rzemieślnicza, ul. Żytnia, ul. Obrońców Helu, ul. Reymonta, ul. Gdyńska
V Żeńska Róża
światła
11:00
ul. Pokładowa, ul. Cetniewska, ul. Jachtowa, ul. Parkowa, ul. Harcerska
VI Żeńska Róża
bolesna
11:30
ul. Konopnickiej, ul. Dettlaffa, ul. Kochanowskiego, ul. Kapitańska , ul. Skautów VII Żeńska Róża
chwalebna
12:00
ul. Inżynierska, ul. Spokojna, ul. Golli, ul. Łąkowa, ul. Krasickiego, ul. 8 Marca
VIII Żeńska Róża
radosna
12:30
ul. Stadionowa, ul. Piwna, ul. Stolarska, ul. Męczenników Wielkiej Wsi,
X Żeńska Róża
światła
13:00
ul. Czwartaków, ul. Zuchów , ul. Szarych Szeregówul. Zawiszy ul. Nawigacyjna XI Żeńska Róża
bolesna
13:30
ul. Wewnętrzna ul. Kwiatowa, ul. Szkutników, ul. Necla, ul. Piłata, ul. Gdańska
XIII Żeńska Róża
chwalebna
14:00
ul. Morenowa, ul. Stoczniowców, ul. Ogrodowa, ul. Sterowa, ul. Trałowa
XIV Żeńska Róża
radosna
14:30
ul. Rybacka, ul. Brzozowa, ul. Skwer Abrahama, ul. Sportowa, ul. Rietza
XVI Żeńska Róża
światła
15:00
ul. Siedleckiego, ul. Gen. Hallera, ul. Władysława IV, ul. Niepodległości
XVII Żeńska Róża
bolesna
15:30
ul. Geodetów, ul. Bohaterów Kaszubskich, ul. Krótka, ul. J. Brzechwy
XVIII Żeńska Róża
chwalebna
16:00
ul. Abrahama, ul. Nadmorska, ul. Droga Swarzewska, ul. Burtowa
XIX Żeńska Róża
radosna
16:30
ul. 1000-lecia PP, ul. Błękitnej Armii, ul. Porazińskiej, ul. Modrzewskiego
XX Żeńska Róża
światła
17:00
ul. Młyńska, ul. Towarowa, ul. Gawędy, ul. Ceynowy, ul. Fenikowskiego
XXII Żeńska Róża
bolesna
17:30
ul. Drzeżdżona, ul. J. Tuwima, ul. Komandorska, ul. Żwirowa, ul. Asnyka
XXIV Żeńska Róża chwalebna

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI DOMU
ŚW.JANA PAWŁA II
Podobnie jak w poprzednim roku na
rozpoczęcie roku formacyjnego i z okazji dnia
papieskiego tj. 6 października planujemy
zorganizowanie dnia otwartych drzwi Domu św.
Jana Pawła II. Przewidziane są występy na
scenie (aula św. Wojciecha), przewidziane są
na terenie domu stoiska gastronomiczne,
cukiernicze oraz miejsca zabaw dla dzieci.
Całość wydarzenia zakończy spektakl teatralny
Teatru A z Gliwic pt. „ 5 Przypowieści”

XVI PIELGRZYMI PÓŁMARATON O
MEMORIAŁ JANA PAWŁA II
Termin: 6 października 2019 r.,
godz. 12.30 - zbiórka wszystkich uczestników
Biegu na placu przy kościele we
Władysławowie i wyjazd do Jastarni.
godz. 13.30 – Uroczyste otwarcie i start
honorowy spod kościoła w Jastarni ulicą
Bałtycką, następnie przejście na ścieżkę
rowerową i start o godz. 14:00.
godz.15.00 - Spotkanie sportowo-rekreacyjne
w domu św. Jana Pawła II

Zapisy elektroniczne i regulamin biegu:
https://elektronicznezapisy.pl/event/4115/strona.html

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. O godz.
17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu
i 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.
(17.50- Koronka do Bożego Miłosierdzia)
W najbliższy piątek księża odwiedzą
chorych z posługą sakramentalną.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA (06.10)
Msza św. o Niepokalanemu Sercu NMP o
godz. 9.30. Po Mszy św. Nab. ku czci Matki
Najśw.
MODLITWA UWIELBIENIA
Zapraszamy na modlitwę „Adorację w Duchu
Uwielbienia”,
która
odbędzie
się
w naszym kościele w piątek (04.10) o godz.
18:30.

ŻYWY RÓŻANIEC
Spotkanie połączone ze zmianą tajemnic dla
Żywego Różańca w niedzielę 6 października o
godz. 15.00. Nabożeństwu prowadzi XIV Róża
Żywego Różańca (światła)
Intencja ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha
Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w
Kościele.
Intencja parafialna: O potrzebne łaski na czas
rekolekcji oraz o Boże błogosławieństwo dla
całej naszej wspólnoty parafialnej na nowy rok
duszpasterski.
DUSZPASTERSTWO DZIECI
 Zapraszamy wszystkie chętne dzieci,
śpiewające, grające do tworzenia scholi "Dzieci
Maryi" w sobotę do domu parafialnego od
godz.10:30 do 12:00.
 Na Podwórkowe Koło Różańcowe
zapraszamy najmłodsze dzieci, we wtorki od
godz. 16:00 do 17:00.
 W pierwszą niedzielę miesiąca zapraszamy
na różaniec prowadzony przez dzieci w intencji
Rodzin z naszej parafii. Najbliższy w niedzielę 6
października przed Mszą o godz.10:30.
 Spotkanie „Oazy Dzieci Bożych” odbywają się
we czwartki o g. 16.00 w salce dzieci w Domu
Parafialnym.
PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW.
Formularze na zapisy dzieci otrzymają na
katechezie. Zwrot formularzy na pierwszym
spotkaniu. Rodzice dzieci uczęszczających do
szkoły
poza
Władysławowem
formularze
otrzymają na pierwszym spotkaniu które będzie
miało miejsce 6 października w auli domu
parafialnego o godz. 11.45.
SCHOLA MŁODZIEŻOWA
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych od
klasy 8, którzy grają na instrumentach, lubią
śpiewać i chcą chwalić Boga pieśnią.
Śpiewamy na Mszy Św. w każdą niedzielę o
godz. 18.00. Próby odbywają się
w piątki o godz. 18.00 i w niedzielę o 16.30 w
domu Parafialnym w salce Młodzieży.
INDEKSY DLA KANDYDATÓW DO
BIERZMOWANIA
Kandydaci do bierzmowania z klas VIII odbierają
indeksy u swojego katechety we Władysławowie.
Uczniowie uczący się poza Władysławowem
indeks odbierają u ks. Vitaliya. Uczniowie z kl. I
szkół średnich którzy nie odebrali indeksu w
wyznaczonych terminach mogą to uczynić mogą
to uczynić w godzinach pracy biura parafialnego
w poniedziałki października u Ks. Proboszcza.

SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW DO
BIERZMOWANIA
W tym roku dodatkowe spotkania dla młodzieży
klas I szkół średnich zaplanowano na wtorek lub
piątek o godz. 19.00. Termin pierwszego
spotkania 8 lub 11 października.
CARITAS
 Zapraszamy chętne dzieci i młodzież od kl. 4
Szkoły Podstawowej na spotkania
Wolontariatu, które odbywają się w Siedzibie
Caritasu Parafialnego (wejście od ul.
Świerkowej) w każdy wtorek w godzinach od
17.00 do 18.15. Jeśli masz w sobie radość i
chęć dzielenia się nią z innymi, lubisz się śmiać i
być wśród ludzi zapraszamy właśnie Ciebie. W
zakresie spotkań: warsztaty plastyczne,
teatralne, zbiórki dla żywności i wiele innych
sposobów aby wlać w serca radość tym, którzy
jej nie mają. ZAPRASZAMY!
 Zapraszamy Członków Parafialnego
Zespołu Caritas oraz wszystkich, którzy
chcieliby dołączyć do naszej wspólnoty na
spotkanie, które odbędzie się w siedzibie
Caritasu w najbliższy wtorek 1 października o
godz. 18.30. Swoją OSOBĄ możesz sprawić
DRUGIEMU dużo radości tylko tym, że JESTEŚ.
 PRACOWNIA MIŁOSIERDZIA „Św. O. Pio”
czynna od poniedziałku do piątku w godz. od
09.00 do 13.00 (wejście od ul. Świerkowej).
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
przyłączenia się do naszej wspólnoty. Jeśli tylko
dysponujesz wolnym czasem, może Jesteś sam,
może borykasz się z jakimś problemem i
potrzeba Ci wspólnoty a może po prostu lubisz
aktywnie spędzać czas - dołącz do nas!
Czekamy na CIEBIE niezależnie od wieku!
 Z okazji I czwartku października
zapraszamy wszystkich emerytów, rencistów,
samotnych i chorych na wspólne spotkanie przy
kawie, dobrym towarzystwie i ciastku. Spotkanie
po Mszą św. o godz. 9.30 w kościele.
JASNOGÓRSKA NOC CZUWANIA
W nocy 18/19 października w Częstochowie
odbędzie się̨ czuwanie w intencji Polonii i jej
duszpasterzy. Koszt: 100 zł. Zapisy z wpłatą w
zakrystii lub u ks. Andrzeja. Wyjazd 18
października z placu kościelnego o godz. 6.00.
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INTENCJE MSZALNE
poniedziałek 30.09.2019
††Amelia, Stefan, Anna i Józef Golla
††Agnieszka i Jan Starosta i †† z rodziny, Marek,
Daniel, Łukasz Milewscy i †† z rodziny oraz Ignacy
Dabrowski
† Maria Jeszke (int. od prac. poczty)
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††Marta i Franciszek Borna i Ewa Prądzyńska
†Albert Budzisz(r. śm.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog.
Boże i opiekę MN dla Renaty i Piotra w 30 r. śl.
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog.
Boże i opiekę MN dla Jolanty i Ryszarda
Klawikowskich w 30 rocznicę ślubu
†† Andrzej Pikiewicz, rodzice: Anna, Irena i Antoni
Pikiewicz
†† mąż Jerzy Sikora i †† Jadwiga i Stanisław
Rzeppa
Wtorek 01.10.2019
††Anna(r. śm.), Benedykt, Antoni, Józef, Władysław
Karsznia oraz Tadeusz
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,
błogosław. Boże i opiekę MN dla Janiny i Zygmunta
††zm. z rodzin: Dettlaff, Golla i Rolewskich, dusze w
czyśćcu cierpiące
†Małgorzata Pieper
††Brygida Jetke i Gabriela Kruczkowska, Jesica
Hallmann
†Andrzej Orzeł (1 r. śm.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże
i opiekę Matki Najśw. dla rodzin: Rogockich,
Lademan, Jarzyna, Kaszuba i Pal
††Maria i Jan Stefanowicz
Środa 02.10.2019
††Teresa Jackowska (8 r. śm.), Józef i dusze w
czyśćcu cierpiące
†† Maria i Józef Białkowski
†Teresa Konkel(ur.)
† Teresa Borzyszkowska (od ucz. pog.)
††Wacław i Brunon(ur.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błogosław. Boże i opiekę MN. dla Anny i Michała
Necel w 20 r. ślubu
††Mieczysław, Danuta, Czesław i Krzysztof
†† Brunon Hincka i Wacław Nadolski z zmarli z
rodziny
czwartek 03.10.2019
†Teresa Pawłowska(r. śm.)
†Gertruda Budzisz
††Janina i Ignacy Kalwig (r. śm.)
W intencjach osób starszych i chorych
††Władysław Bonk i zmarli z ul. Abrahama 2
††Stefania Karcz, Zygmunt Necel, Mariusz Necel
††Franciszka i Antoni Muża, synowie: Eryk i Brunon
†Teresa Żuraw
piątek 04.10.2019
††Józef, Waleria Tessmar i zmarli z rodz.
††Joanna, Paweł, Antoni Radtke, Bronisław,
Brunon, Andrzej oraz Honorata i Bogdan
Kapczyńscy
†Maria Ogoniak
† Piotr Czapp /od uczest. pogrzebu/
††z rodz. Sas i Głowienka
Wynagradzająca NSPJ
†Wojciech Derc(r. śm.)
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sobota 05.10.2019
††Piotr(ur.) i Marek Zmarzły
††Maria(4 r.śm.)i Jan Rolewscy
O umocnienie miłości w rodzienie i sąsiedztwie
†Mirosława Nikrandt(ur.)
††Elżbieta, Klemens Kumpa, Halina, Franciszka,
Stanisława i Zdzisław Wojciechowscy
†Zenon Górski
O Dary Ducha Św. dla Krzysztofa na
rozpoczynające studia
niedziela 06.10.2019
††Henryk, Kazimierz, Zofia, Aneta, rodzice i
dziadkowie z rodz. Dobrzyńskich
††Zdzisław Skoczke i rodzice obojga stron
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże
i opiekę MN w rodzinie
†Tadeusz Skoczke i †† rodzice z obojga stron
††Brunon i Rozalia Hincka
††rodzice: Jan(r. śm.) i Anna Lis
za parafian
†Feliks Buja(ur.)
††Marian Skoczke, rodzice z obojga stron oraz
ciocia Otylia
††Krystyna(5 r. śm.) i Augustyn Ellwart
O zdrowie dla Jakuba
†Krzysztof(1 r. śm.)
†Marek Humanowski i †† z rodziny
††Józef Leśniewski(10 r. śm.) oraz Stefania i
Edward oraz Henryk
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błogosław. Boże i opiekę MN dla Agnieszki i
Damiana w 1 r. ślubu
††Stanisław Szczepaniak(r. śm.), Irena, Marian,
Antoni, Ida i dusze w czyśćcu cierpiące
†Jan Mirończuk oraz †† rodzice
††Aniela i Feliks Ciskowski

KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Najbliższe katecheza w piątek 11 i 25 października
o godz. 19.00 w salce na plebanii.
KIOSK PARAFIALNY i SALA PAPIESKA
czynne w dni powszednie 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
BIURO PARAFIALNE
poniedziałek, środa, piątek
godz. 9:30 – 11:00; 16.00-17.00
w poniedziałki w biurze przyjmuje Proboszcza
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/

