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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

24.11.2019

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili:

”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”.
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś
królem żydowskim, wybaw sam siebie”.
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”.
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:
”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”.
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?
My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic
złego nie uczynił”.
I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”.
Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.
Król na tronie miłości miłosiernej. (Łk 23,35-43)

Przyjrzyj się, jak Jezus realizuje swoje królestwo. W bliskości do ludzi jako najlepszy ich pasterz.
W rządzeniu, które jest pokorną służbą, a jej fundamentem – posłuszna miłość do Ojca. To
miłość zatroskana o każdego, która nigdy nie staje się przymusem, zaprasza, aby człowiek
podjął wolną decyzję uczynienia Chrystusa swoim jedynym królem. Każdy grzech i brak
odpowiedzi na łaskę Bożą stają się zaprzeczeniem królowaniu Boga. Świat dzisiejszy pokazuje,
że wszystko można ośmieszyć i wyszydzić, również królowanie Boga, bo demaskuje obłudę
wszelkiej władzy, ludzkiej pychy i egoizmu. Jezusowe królestwo jest królestwem życia, które
zwyciężyło szatana i śmierć, trwa bez końca. Jest królestwem służebnej miłości. Zdobywa się je
przez posłuszeństwo i pokorną odpowiedź na łaskę płynącą z Krzyża. Jezus króluje z tronu
miłosierdzia. Jego królestwo może stać się udziałem każdego, największego nawet łotra. Trzeba
tylko ufnego i całkowitego uznania w Jezusie Króla wszechświata i swojego życia.

ADWENT
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy okres Adwentu, który ma nas przygotować na przyjście
Chrystusa. Msza święta roratnia, czyli Msza święta o Najświętszej Maryi Pannie w naszym
kościele odprawiana będzie codziennie (za wyjątkiem niedziel) o godz. 6.00. Roraty dla dzieci w
poniedziałek, środę i piątek o godz. 17.00. Wszystkie odważne dzieci zapraszamy także na
godz. 6.00. Na roraty przychodzimy z lampionami lub świecami.
CARITAS
Dzisiaj wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas po każdej Mszy Św. zbierają ofiary
przeznaczone dla Ubogich z terenu naszej parafii, zapowiedziane tydzień temu w rozdawanych
ulotkach z okazji 3 Światowego Dnia Ubogiego. Przy wyjściu (z tyłu kościoła) stoi kosz
przeznaczony na środki czystości, itp. dla Ubogich i Bezdomnych jako jedna z propozycji
włączenia się w dzieło 3 Światowego Dnia Ubogiego.

Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata, Który objawia nam tajemnicę Miłości zawierzamy
wszystkich Drogich Parafian, Gości, Solenizantów i Jubilatów tygodnia życząc wszystkim
obfitości Bożej łaski.

CUDA EUCHARYSTYCZNE W POLSCE
1 grudnia rozpoczynamy nowy Rok
Duszpasterski który będziemy przeżywali pod
hasłem: „Eucharystia daje życie”. Wielu z nas
nie docenia Mszy św., wielu przestaje wierzyć
w cud przemienienia. W historii kościoła znane s
ą nawet przypadki, że księża odprawiający mszę
świętą tracili wiarę. Zdarzało się, że wówczas
Chrystus przekraczał prawa natury i dawał nam
szczególne znaki. Od 750 roku na świecie odnot
owano 130 cudów eucharystycznych ponad 130.
Kilka z nich miało miejsce na ziemiach polskich.
W miarę możliwości będziemy się starali je
przypominać.
Pierwszy cud eucharystyczny na ziemiach
polskich miał miejsce w Głotowie (województwo
warmińsko-mazurskie), w gminie Dobre Miasto.
Dawne przekazy mówią o tym, że pewien rolnik
orał sochą pole. Nagle woły, ciągnące za sobą
narzędzie, po wykopaniu sporej grudy ziemi,
znieruchomiały i odmówiły pracy. Оracz
daremnie machał batem, był bowiem koniec dnia
i praca też zbliżała się ku końcowi, więc było mu
śpieszno. Woły ani rusz nie dawały się poruszyć.
Nagle rolnik uświadomił sobie, że pole rozjaśniło
się jak w południe, a blask rozchodził się gdzieś
z podziemi, oświetlając klęczące woły,
zapatrzone w jeden punkt. Źródłem jasności
okazały się oblepione ziemią resztki jakiegoś
naczynia. Tym naczyniem było pozłacane,
srebrne cyborium, zawierające nienaruszoną
Hostię. Odnaleziona Hostia, w uroczystej
procesji, została przeniesiona do kościoła
w Dobrym Mieście. Jednak, w niewyjaśniony
sposób, znalazła się ponownie na miejscu
wykopania, na polu w Głotowie. Incydent ten
został odczytany jako wskazanie miejsca, gdzie
cudowna Hostia powinna pozostać na zawsze.
Tam też zbudowano nowy, murowany kościół.
Dokumenty historyczne wskazują, że na owym
polu stał niegdyś drewniany kościółek pw. św.
Andrzeja. W zawierusze historii, w czasie
najazdu Litwinów, został spalony, a cyborium
wraz z Hostią prawdopodobnie wówczas
zaginęło, przysypane ziemią.
RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH
24 listopada o g.15.00 – Różaniec na
cmentarzu komunalnym.
WYPOMINKI
Jest to szczególna forma modlitwy błagalnej za
zmarłych, polegająca na wyczytywaniu ich imion.
Za zmarłych w listopadzie modlimy się modlitwą
różańcową w dni powszednie o godz. 16.30 w
niedzielę o godz. 9.00.

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.
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.
 8 grudnia o godz. 11.45 - Spotkanie dla
dzieci i rodziców dzieci przygotowujących się do
I komunii św.
 15 grudnia o godz. 15.00 - Msza św.
połączona z obrzędem poświęcenia i
przekazania przez rodziców dzieciom
łańcuszków i medalików.

ŻYWY RÓŻANIEC
Spotkanie połączone ze zmianą tajemnic dla
Żywego Różańca w niedzielę 1 grudnia o godz.
15.00. Nabożeństwu powadzi XVII Róża Sióstr
(tajemnice chwalebne)
W czasie spotkania będzie przeprowadzona
zbiórka ofiar na nowy sztandar „Żywego
Różańca”
Intencje dla żywego różańca
Intencja powszechna: za dzieci.
Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i
zdecydowanie, działania mające na celu
polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych
cierpiących.
Intencja parafialna: O dobrą spowiedź
przedświąteczną dla dzieci i młodzieży z naszej
parafii oraz o dobre przygotowanie się do świąt
Bożego Narodzenia dla całej naszej wspólnoty
parafialnej.
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
Zbiórka dla lektorów o godz. 9.00; dla
ministrantów o godz. 9.30. Zapraszamy także
chętnych chłopców do wstąpienia w szeregi
LSO. Spotkanie dla kandydatów na ministrantów
o g. 9.30. Spotkania odbywają się w kościele
CARITAS
 JADŁODAJNIA św. o. Pio czynna od
poniedziałku do piątku
godz.12.00 - wydawanie posiłku rodzinom
godz. 12.30 - korzystanie z posiłku na miejscu.
 Przy Caritas działa PRACOWNIA
Miłosierdzia św. O. Pio dla osób samotnych,
ubogich i wszystkich, którzy chcą zamienić nudę
i samotność na wspólną pracę, rozmowy i
spotkania. Pracownia jest czynna od
poniedziałku do piątku w g. 09.00 - 13.00.
IMIENINY KS. ANDRZEJA
W intencji solenizanta modlić się będziemy
podczas wieczornej Mszy św. w sobotę 30
listopada o godz. 17.00.
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 25.11.2019
†Stanisław Łyczkowski(r. śm.)
†Irena Janusz gr.6
†Stefan Janusch gr.6
†Romualda Ferdynus gr. 25
††rodzice, bracia z rodz. Bolda
†† Rodzice Olylia i Leon Parchem
†Helena Grabowska gr. 16
††Anna Mostowiak(r. śm.)
††Irena i Leonard Bolda oraz ich ††
rodzeństwo
† Jan Kużel
† Eugeniusz Kühl
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†Anna Domnik(ur.) oraz Anna, Juliusz,
Paulina i Leon
† Mieczysław Lehmann gr.8
Wtorek 26.11.2019
††Tadeusz(1 r. śm.), Teresa Dettlaff
†† Rozalia i Franciszek Hadas
†Romualda Ferdynus gr. 26
†Irena Janusz gr.7
†Stefan Janusch gr.7
†Jan Styn
†Helena Grabowska gr. 17
††Helena i Antoni Dampc
†Wiktoria Gorzelec(25 r. śm.)
†Stefan Bartosik(11 r. śm.)
††Andrzej(r. śm.) i Emilia Muża
† Mieczysław Lehmann gr. 9
Środa 27.11.2019
†Józef Budnik
††rodzice: Anna i Benedykt Selke, brat
Benedykt i siostra Ludwika
†Romualda Ferdynus gr. 27
†Irena Janusz gr.8
†Stefan Janusch gr.8
††Małgorzata i Franciszek
†Helena Grabowska gr. 18
†† księża, którzy pracowali w naszej
parafii
††Bronisław Renusz(ur.), †† z rodziny
Renusz i Gafke
††Anna Rost, rodzice z obojga stron i
dusze czyścowe
††Alfons Rogocki(r. śm.) i Czesław i
Anna Jarzyna
† Mieczysław Lehmann gr. 10
Czwartek 28.11.2019
††Józef Oszmian(r. śm.) i †† z rodziny
†Antoni Bobkowski
†Romualda Ferdynus gr. 28
†Irena Janusz gr.9
†Stefan Janusch gr.9
††Henryk, Helena, Halina Lisakowscy
oraz Janina i Bernard Gilewscy
†Magdalena Hebel i wszyscy †† z
rodziny Hebel
†Helena Grabowska gr. 19
†Marian Liberkowski
††Stefania(ur.) i Willi Pieper
†† rodzice: Stefan i Julia, syn Tomasz,
żona Teresa z rodziny Pisarskich
† Halina Felkner (ur.) poza parafią
† Mieczysław Lehmann gr. 11
Piątek 29.11.2019
††Małgorzata, Józef, Alfons
††Jan Ogoniak(ur.)
†Romualda Ferdynus gr. 29
†Irena Janusz gr.10
†Stefan Janusch gr.10
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††córka Małgorzata(r. śm,), Agnieszka
i Stefan Derc, Józefa i Jana
Turzyńskich, Barbara Derc
†Helena Grabowska gr. 20
† Zbigniew Płocke /od uczest. pogrzebu/
†Anna Budzisz (r. śm.)
††Mirosława Janus(5 r. śm.), Marta i
Stanisław Janus oraz Teresa i Jan
Kaczykowski oraz Gertruda Czaja
††rodzice: Maria, Klemens, Jadwiga,
Karol i rodzeństwo
† Mieczysław Lehmann gr. 12
Sobota 30.11.2019
†Andrzej Grycko(im.)
†Romualda Ferdynus gr. 30
†Irena Janusz gr.11
†Stefan Janusch gr.11
Za wszystkich zmarłych ADŚ i Straży
Honorowej NSPJ
O bł. Boże dla ks. Andrzeja w dniu
imienin(int. od ADŚ)
†Helena Grabowska gr. 21
†Andrzej Selin(im.)
††Eryka i Czesław Koczkodaj, bracia:
Stefan i Stanisław
† Tadeusz Blok /od uczest. pogrzebu/
††Andrzej Tomaszewski, jego rodzice
i siostra
† Mieczysław Lehmann gr. 13
Niedziela 01.12.2019
†Maria Proch(r. śm.) †† z rodzin Proch
i Klamann
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o opiekę MB Swarzewskiej nad
Aleksandrą, Henryką, Mariuszem
†Irena Janusz gr.12
†Stefan Janusch gr.12
†Jan Budzisz
††Stefan(ur.) i Matylda Miotk
†Zofia Skoczke
† Regina Konkol
††Waldemar, Piotr, Józef Bystram
oraz rodzice: Matylda i Antoni
†Helena Grabowska gr. 22
za parafian
†Zofia Paszak-Słodkowska(3 r. śm.)
††Janina Majda(r. śm.) i Jan Majda
††Mariusz Necel(6 r. śm.) i tata
Zygmunt
††Stanisław Czarnecki oraz o bł. Boże
dla Elżbiety z okazji urodzin
† Ks. Bogdan Pulczyński
†Jerzy Ciepliński(29 r. śm.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o opiekę MN, zgodę dla dzieci i
wnuków z rodz. Szymańskich
††Tadeusz Grabowski(r. śm.), rodzice
Maria i Leon, Helena, Stefan i Anna
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††brat Franciszek(ur.) i rodzice
Bronisława i Franciszek Blok
† Danuta Okoń (30 r. śm)
††Helena i Walter Tarnowscy i
Stanisław Gawarzycki
† Mieczysław Lehmann gr. 14.
††Stefania, Edmund i Albert Treppa

KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Najbliższe katecheza w piątek 6 i 20 grudnia o
godz. 19.00 w salce na plebanii.
KAPLICA ŚW. JANA PAWŁA II
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 7.30 do 18.00
godz. 15.00 – Koronka do B. Miłosierdzia
KIOSK PARAFIALNY i SALA PAPIESKA
czynne w dni powszednie od 15.00 do 17.30
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
w poniedziałek w biurze przyjmuje Proboszcz
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/

