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Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i
zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś
brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi
potomstwo swemu bratu«. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie.
Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła
ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu
bowiem mieli ją za żonę”.
Jezus im odpowiedział: ”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy
uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić
nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są
dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i
Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa »Bogiem Abrahama,
Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy
bowiem dla Niego żyją”. (Łk 20,27-38)
Bóg żywych
Zacieśnianie perspektywy życia prowadzi do wyszukiwania sztucznych problemów. Mogą być one
próbą podważania autorytetu Jezusa. Jezus zachowuje spokój. Jest pewien swoich racji.
Wykorzystuje tę sytuację, aby udzielić nam życiowej lekcji. Mówi dziś, abyśmy patrzyli na życie,
zarówno swoje, jak i tych, którzy już odeszli, w perspektywie pewności zmartwychwstania, nadziei
życia równego aniołom. To mobilizuje do walki, aby nie poddawać się żadnemu panowaniu oprócz
Jezusowego. Jezus zaprasza do przeżywania życia w zadziwieniu z nieosiągalnej naszymi siłami
godności dziecka Bożego. Pomaga odkrywać, że Bóg jest Bogiem życia i nie chce śmierci
grzesznika. Potrafi ożywić to, co wydaje się już nieodwracalnie martwe.
WYPOMINKI
Kartki z imionami zmarłych prosimy składać do skrzynki przy wyjściu z kościoła.
Zostały wyłożone kartki na wypominki roczne. Bóg zapłać za ofiary składane przy okazji
wypominek.
 Wypominki listopadowe odczytujemy przez cały miesiąc listopad w dni powszednie o g. 16.30.
 Roczne wypominki odczytujemy w każdą niedzielę o g. 9.00.
Za zmarłych modlimy się modlitwą różańcową. Prosimy o czytelne wypisywanie imion.
RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH
10, 17, 24 listopada o g.15.00 –Różaniec na cmentarzu komunalnym.
10.11 o g. 15.00 - Różaniec przy Pomniku upamiętniającym pomordowanych mieszkańców
Szotlandu na ul. Męczenników Wielkiej Wsi.
17.11 o g. 15.00 - Różaniec za zmarłych na cmentarzu przy ul. Gdańskiej.
REKOLEKCJE
Przez cały najbliższy tydzień w naszym domu zakonnym odbywają się rekolekcje w których
udział bierze około 30 księży. Wszystkich polecajmy Dobremu Bogu na Modlitwie.
Wszystkim Parafianom, Gościom, w szczególności Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy
najlepsze życzenia.

MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ - 11 listopada
W Narodowe Święto Niepodległości, które w
tym roku przypada w poniedziałek chcemy o
godzinie 9.30 odprawić Mszę św. dziękczynną
za niepodległą Ojczyznę, za dobro, które w
minionych wiekach stało się jej udziałem, za
licznych błogosławionych i świętych Polaków,
orędowników Ojczyzny. Chcemy także tego
dnia modlić się za wszystkich sprawujących
władzę, aby swoje zadanie widzieli jako ofiarną
służbę człowiekowi i społeczeństwu, a nie
szukali własnych czy grupowych korzyści, aby
każda córka i syn Narodu Polskiego mogli
godnie żyć. Po Mszy św. wraz z władzami
miasta udamy się pod pomnik Antoniego
Abrahama i Generała Józefa Hallera gdzie
zostaną złożone kwiaty
REMONTY- RENOWACJE
W związku z renowacją tabernakulum i
brakiem właściwego zabezpieczenia
tymczasowego tabernakulum przez najbliższe
dwa tygodnie kościół w ciągu dnia będzie
zamykany i otwierany pół godziny przed
nabożeństwami. Przez cały dzień od g. 8.30
do 18.00 będzie natomiast otwarta kaplica św.
Jana Pawła II w domu parafialnym do której
serdecznie zapraszamy
OPŁATKI
W tradycji od wieków opłatki wigilijne
roznoszone były do domów przez organistów
oraz osoby mu pomagające. Parafianie
oczekiwali ich jako zwiastunów zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj opłatki
można nabyć w wielu miejscach. Stały się one
zwykłym towarem kupowanym okazjonalnie.
Tradycja ta, uświęcona przez pokolenia,
podtrzymywana jest już w niewielu parafiach.
A szkoda!
Dobrze, że Władysławowo pielęgnuje się
tradycje. W naszej parafii nasz organista p.
Marek w najbliższym tygodniu, a siostry w
następnych tygodniach rozpoczną roznoszenie
opłatków. Przyjmijmy ich serdecznie. Ci
których niezastaną w domu, niech zaopatrzą
się w opłatek w kiosku parafialnym.
Przyjmując ten opłatek, a potem łamiąc się nim
przy wigilijnym stole, wyrażamy naszą
łączność z tym Kościołem i z całą Wspólnotą
Parafialną noszącą imię Wniebowzięcia NMP.
CHÓR PARAFIALNY
Chór parafialny zaprasza wszystkich chętnych
zarówno mężczyzn jak i kobiety na próby we
wtorki i czwartki po Mszy św. wieczornej

KURS NOWEGO ŻYCIA
Jeśli chcesz:
• doświadczyć miłości Boga,
• doświadczyć zbawczej mocy Jezusa,
uwalniającej od grzechów i cierpienia,
• otrzymać Ducha Świętego, który poprowadzi
Cię dalej,
• poznać piękno i siłę wspólnoty, ożywianej
miłością,
• zacząć żyć mocniej, pełniej i naprawdę…
zapraszamy Cię do udziału w Kursie
Nowe Życie.
Termin: 29.11-01.12.2019
Prowadzący: Szkoła Nowej Ewangelizacji
Miejsce: Dom Parafialny im Św. Jana Pawła II
przy parafii WNMP we Władysławowie
Koszty: 40 zł (bez noclegu + obiad i kolacja
sobota +drugie śniadania i podwieczorek);
Warunkiem przyjęcia na kurs jest wniesienie
opłaty.(Jeśli kogoś nie stać niech poinformuje
o tym telefonicznie). Więcej informacji na
temat sposobu zapisów pod numerem
telefonu: 500217940 lub 601660408.
Nr konta: 38 83480003 0000 0000 5467 0001
Rozpoczęcie kursu – piątek ok. godz. 17.00,
Zakończenie w niedzielę ok. godz. 15.00.
Ramowy plan kursu
Piątek: od godz. 17.00 zakończenie do 21.30.
Sobota: od 9.00, do 21.00.
Niedziela: od 8.30, zakończenie do 15.00.
Szczegółowy plan na poszczególne dni
zostanie podany uczestnikom w trakcie kursu.
PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW.
 17 listopada o godz. 15.00 - Msza św.
połączona z obrzędem błogosławieństwa.
DUSZPASTERSTWO DZIECI
 Zapraszamy wszystkie chętne dzieci,
śpiewające, grające do tworzenia scholii
"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
ZMARLI
W minionym tygodniu do wieczności odszedł:
†Ewa Szymczak ur. 1963, zam. Droga
Chłapowska;
†Józef Rost, ur. 1941, zam. 1000-lecia PP
(pogrzeb w środę o g. 11.00);
†Jadwiga Bolda, ur. 1938, zam.
Stoczniowców;
(pogrzeb w czwartek o g. 11.00);
Dobry Jezu a nasz Panie…

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.
CARITAS
 Serdecznie 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 Potrzebujących i wiele innych
sposobów aby wlać w serca radość tym,
którzy jej nie mają.
 Pracownia Miłosierdzia „Św. O. Pio”
czynna od poniedziałku do piątku w godz. od
09.00 do 13.00 (wejście od ul. Świerkowej).
Serdecznie 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 - dołącz do nas! Czekamy na
CIEBIE niezależnie od wieku!
 Jadłodajnia Św. O. Pio czynna od
poniedziałku do piątku
g.12.00 - wydawanie posiłku rodzinom
g.12.30 - korzystanie z posiłku na miejscu.
SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE
PRZECIWKO GRYPIE OSÓB OD 70 ROKU
ŻYCIA W GMINIE WŁADYSŁAWOWA
Władze Miasta zachęcają do skorzystania z
szczepień profilaktycznych przeciwko grypie.
Termin realizacji szczepień 15.09-30.11.2019
Organizatorem
szczepień
jest
NZOZ”
Przychodnia w Ratuszu, NZOZ „WŁA- MED.”,
Przychodnia „Szotland”.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 11.11.2019

6.30

††rodzice obojga stron: Agnieszka,
Konrad, Paulina, Leon, rodzeństwo:
Elżbieta, Leon, Kazimierz, Teresa
†Anna Bisewska(ur.)
†Romualda Ferdynus gr. 11
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Dary Ducha Św. i
wypełnienie woli Bożej w 5 r. chrztu
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†Józef Jeka(6 r. śm.), Marek
Za Ojczyznę
†Marcin Bugajski(im.)
††Brygida i Franciszek Orzeł
††Wiktor Dettlaff(ur.) i dusze w czyśćcu
cierpiące
Wtorek 12.11.2019
††Klara i Józef Hintzke, Edmund
Pabłocki i †† z rodziny Hintzke,
Szronak, Bystram
††Władysław, Cecylia Labudda
†Romualda Ferdynus gr. 12
††Wacław Potrykus(ur.), teść Stanisław
Mudlaff
†† Marta (18 r.śm.), Józef Dehling
††Matylda, Alojzy Wichert i dusze w
czyśćcu cierpiące
††Anna Rost, rodzice z obojga stron i
dusze czyścowe
†Bernard Białkowski (ur.)
††Czesław, Jan, Maciej, rodzice obojga
stron, rodzeństwo i dusze w czyśćcu
cierpiące
Środa 13.11.2019
††Anna, Józef, Janina, Eugeniusz i ††
z rodziny Goeck i Kubawski
††Stanisław, Maria, Edmund Kulas
†Romualda Ferdynus gr. 13
††rodzice z obojga stron: Pelagia i
Józef, Józefa i Klemens
†† Stanisław Dominik (ur.) Józef i Irena
Sagola (r. śm.)
†zmarłe siostry I róży pw. Bożej
Rodzicielki
††rodzice Glembin i Bizewskich i
rodzeństwo z obojga stron oraz dusze
czyśćcowe
††Andrzej Gołda i †† rodzice
†Edward Żurek
†Kazimierz Proena
Czwartek 14.11.2019
††rodzice i rodzeństwo
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o bł. Boże i opiekę MN dla
Barbary z okazji 70r. urodzin
†Romualda Ferdynus gr. 14
††rodzice: Józef i Marta i †† z rodziny
Stolc
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o opiekę MB Swarzewskiej i bł.
Boże i dla Eugenii i Jana w 50r. ślubu
†Jadwiga Kowalska /od uczest. pog./
††Alfons Klawikowski(r. śm.) oraz
Stanisława
††z rodziny Kollek, Schmidt
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††Anna Rost, rodzice z obojga stron i
dusze czyścowe
Piątek 15.11.2019
†† Marianna, Alfons Rambiert, Aniela,
Józef, Czesław Korcz
†Mirosław Serwa (ur.)
†Romualda Ferdynus gr. 15
††Wanda i Benedykt Jeka, Teresa i
Zygmunt Kryszak
††Zofia, Gustaw, Janusz Frank
†Alojzy Janusz (ur.)
†Leon Żaczek (r. śm.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o bł. Boże i opiekę MN dla
sióstr XVIII Róży pw. MB Miłosierdzia
Sobota 16.11.2019
†Tadeusz Zasłonowski(r. śm.)
†Romualda Ferdynus gr. 16
††z rodziny Derc i Konkel
Za wszystkich zmarłych ADŚ i Straży
Honorowej NSPJ
††Maria, Józef, Stefan, Józef Miller i
Łukasz i Teodor Kuchnowscy
††Stanisław i Jadwiga Osolińscy,
Waldemar Jantowski, Paweł Gafke,
Helena i Wiktor Jeka
††Marian Deling i rodzice obojga stron,
Ks. Stefan
Niedziela 17.11.2019
††Stefania(ur.), Jan i †† z rodziny Kass
†Jacek Kowalski(5r. śm.)
†Romualda Ferdynus gr. 17
††Małgorzata (r.śm.) i Franciszek
Kortas
†Jan Kużel
†zmarłe matki z VI Róży pw. MB
Gromnicznej
†Józef i Bronisława Kortas, Regina i
Wawrzyniec Gleń oraz †† z rodziny
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o bł. Boże i opiekę MN dla
Eugenii i Jana w 50r. ślubu
za parafian
†z rodziny Budzisz i Hohn
††Irena i Klemens Dzierżyńscy
††Teresa i Józef Renusz
†Waldemar Serafiński
††z rodzin Pierzyński i Maziarz
† Stefan Kuhr
††Anna i Michał Felkner oraz Józef Ryś
††Wanda i Józef Wrosz oraz †† z
rodziny
††Irena(7r. śm.) i Adam Czarneccy
†Roman Budzisz(r. śm.)\

14:00 O zdrowie i bł. Boże w 35r. ślubu

Małgorzaty i Jarosława
18.00 †Adam Dolmierski w 26r. śm.

KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Najbliższe katecheza w piątek 8 i 22 listopada
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. 16.45
Ważne intencje składamy do skrzynki przy
obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W kościele w piątki po Mszy św. o godz. 17.00
Ważne intencje składamy do skrzynki przy
obrazie Jezusa Miłosiernego.
RÓŻANIEC W INTENCJI POWOŁANYCH
Różaniec w intencji powołanych z prośbą o
nowe powołania kapłańskie i zakonne w
każdy czwartek przed Mszą św. wieczorną.
BIURO PARAFIALNE
poniedziałek, środa, piątek
godz. 9:30 – 11:00; 16.00-17.00
11 listopada biuro nieczynne.
SPOWIEDŹ
Podczas każdej Mszy św. i 30 minut przed
Mszą św. wieczorną.
MSZE ŚW. W NASZYM KOŚCIELE
niedziela - g. 6.30, 8:00, 9:30, 11.00, 12.30,
14.00, 18.00; dni powszednie o godz. 6.30,
7.00, 17.00

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/

