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I NIEDZIELA ADWENTU

01.12.2019

EWANGELIA (Łk 21,25-28.34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi
trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze
strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i
chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się
wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask.
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie
się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed
Synem Człowieczym”.

RORATY
w dni powszednie o godz. 6.00. Roraty dla dzieci w poniedziałek, środę i piątek o godz.
17.00. Odważne dzieci zapraszamy na godzinę 6.00
Dla młodzieży każdego dnia po roratach wspólne śniadanie w domu parafialnym. Wejście od ul.
Świerkowej.

II NIEDZIELA ADWENTU – 8 GRUDNIA 2020
DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
GODZINA ŁASKI
8 grudnia 1947 r. w Montichiari we Włoszech Maryja powiedziała: Życzę sobie, aby każdego
roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki
modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze
zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i
miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce
ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła,
niech modli się w domu.
Jak godnie przeżyć Godzinę Łaski?
 Jeśli to możliwe, módl się w kościele od godz.12.00–13.00
 Zacznij modlitwę od wzbudzenia w sobie nadziei na spełnienie słów Maryi, która obiecała
skruszyć serca zatwardziałych grzeszników.
 Módl się szczególnie za kapłanów, także tych, którzy porzucili Kościół.
 Proś z wiarą o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników!
 Zachęć do tego nabożeństwa inne osoby. Dziel się tą informacją oraz przesłaniem Maryi!
Błogosławiona Dziewica obiecała, że wszystko o co ludzie w przyszłości będą ją prosić podczas
Godziny łaski (nawet o to co niemożliwe), będzie im dane, o ile jest to zgodne z wolą Wiecznego
Ojca.
ZAPRASZAMY NA MODLITWĘ 8 GRUDNIA (niedziel) O GODZ 12.00
Tego dnia od 11.00 do 14.00 otwarta będzie kaplica Jana Pawła II

Wszystkim Parafianom, Gościom, Solenizantom i Jubilatom tygodnia, życzę owocnego
przeżywania Adwentu, by przyjście Pana w ludzkim Ciele przyniosło prawdziwą radość.

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.
GODZINA ŚWIĘTA
W I czwartek miesiąca o godz. 16.00
wystawienie Najświętszego Sakramentu i tzw.
Godzina święta. Na godzinę Świętą zapraszamy
w sposób szczególny Straż Honorową NSPJ.
STRAŻ HONOROWA NSPJ
Spotkanie formacyjne Straży Honorowej NSPJ w
czwartek 5 grudnia po Mszy św. o godz. 17.00 w
salce na plebani.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
O g. 9.30 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana
Jezusa. O g. 17.00 Msza św. Wynagradzająca
za grzechy NSPJ.
MODLITWA UWIELBIENIA
Zapraszamy na modlitwę „Adorację w Duchu
Uwielbienia”,
która
odbędzie
się
w naszym kościele w piątek (06.12) o godz.
17:30. Koronka do Bożego Miłosierdzia o
godz. 16.50.
ODWIEDZINY CHORYCH
W najbliższy piątek kapłani odwiedzą chorych
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
Po Mszy św. o godz. 9.30. nabożeństwo ku czci
Matki Najświętszej.
APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI
Spotkanie formacyjne Apostolstwa w sobotę 7
grudnia po Mszy św. o godz. 9.30 w kaplicy
Jana Pawła II.
KONFERENCJA I SPOWIEDŹ DLA
MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
 Konferencja i spowiedź dla młodzieży
gimnazjalnej – klasy VIII szkoły podstawowej we
wtorek 17 grudnia o godz. 18.00. (proszę o
zabranie indeksów)
 Konferencja i spowiedź dla młodzieży I szkół
średnich we wtorek 17 grudnia o godz. 19.00
(proszę o zabranie indeksów)
NABOZEŃSTWO POKUTNE DLA DZIECI
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 Nabożeństwo i spowiedź dla dzieci z klas IV
i V szkoły podstawowej w poniedziałek 16
grudnia w godz. od 16.00 do 17.00.
Nabożeństwo i spowiedź dla uczniów z klas VI i
VII szkoły podstawowej w środę 18 grudnia w
godz. od 16.00 do 17.00

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.
OPŁATKI
Od poniedziałku (2 grudnia) po godz. 18.00
siostry będą roznosiły opłatki. Ofiary z opłatków
przeznaczone są na potrzeby Domu Głównego
Sióstr w Poznaniu - Morasku.
OPŁATEK WIGILIJNY
W kiosku parafialnym można zaopatrzyć się w
opłatek. Zabierając ten opłatek do naszych
domów, a potem łamiąc się nim przy wigilijnym
stole, wyrażamy naszą łączność z tym
Kościołem i z całą wspólnotą parafialną.
ŻYWA SZOPKA
Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia
się w tworzenie Żywej Szopki. Potrzebujemy
osób, które przebiorą się za Maryję, Józefa i
trzech króli w dniach: 25-26 grudnia w godz.
8.30 - 19.00. Bardzo mile widziane młode
małżeństwa (z małym dzieckiem) oraz młodzież.
Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do ks.
Witalija.
Stroje
dla
„aktorów”
będą
przygotowane.
KOLĘDOWANIE PRZY SZOPCE
Wszystkich którzy lubią grać i śpiewać kolędy
zapraszamy do kolędowania przy szopce.
Zapraszamy wszelkie zespoły, wszelkie grupy
muzyczne do uwielbiania nowonarodzonego
śpiewem. Wszystkich którzy w dniach 25-26
grudnia chcieli by sami, z zespołem, rodzinnie
zagrać przy szopce o kontakt z ks. Bogumiłem,
aby ustalić dzień i godzinę.
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.

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.
 TUTKA MIŁOSIERDZIA
Przy wyjściu z kościoła wolontariusze będą
rozdawać „tutki miłosierdzia”.
Akcja polega na zabraniu z kościoła torby i
wypełnieniu jej artykułami spożywczymi z długim
terminem przydatności do spożycia (mile
widziane słodycze i kawa). Zwrot wypełnionej
torby - do 15 grudnia. Torby można przynosić
do Caritasu od poniedziałku do piątku od 9.00
– 13.00. Wejście od ul. Świerkowej.
WOLONTARIUSZE
W najbliższy wtorek 3 grudnia zapraszamy
Wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas na
wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza, który rozpoczniemy w kaplicy
Jana Pawła II Mszą Św. o godz. 18.00.
I CZWARTEK MIESIĄCA
Zapraszamy wszystkich emerytów, rencistów,
samotnych i chorych na spotkanie Mikołajkowe
w I czwartek miesiąca (5 grudnia) po Mszy św.
o godz. 09.30 do siedziby Caritas.
TAK, POMAGAM
Przed nami kolejna Zbiórka Żywności pod
hasłem "Tak, Pomagam". Będzie ona miała
miejsce w marketach na terenie naszego
miasta 6 -7 grudnia. Zapraszamy wszystkich do
wzięcia udziału w tej akcji, tak, abyśmy mogli
pomóc przeżyć święta radośnie tym, którzy są w
trudnej sytuacji materialnej.
PACZKI ŚWIĄTECZNE będą wydawane we
wtorek i środę (17 i 18 grudnia) w godz.
10.00 - 13.00 w siedzibie Caritas
WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM
W przyszłą niedzielę członkowie PZC będą
rozprowadzać świece Wigilijne Caritas
KARTKI ŚWIĄTECZNE LITURGICZNEJ
SŁUŻBY OŁTARZA
W II i III Niedzielę Adwentu po każdej Mszy św.,
Liturgiczna Służba Ołtarza będzie rozprowadzać
cegiełki w formie ręcznie wykonanych kartek
świątecznych. Ofiary składane przy tej okazji
będą przeznaczone na wspólny wyjazd zimowy.
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 02.12.2019
††Otylia, Jan Hintzke i †† z rodziny
†Maria Hennig(r. śm.) i †† z rodziny Hennig
†Helena Grabowska gr. 23
†Alojzy Totzke(r. śm.)
††Helena i Franciszek Bolin(r. śm.)
††Czesław i Anna Jarzyna i Alfons Rogocki
†Irena Janusz gr.13
†Stefan Janusch gr.13
††Rozalia i Stefan Pietrzak
††Jan(r. śm.), Maria Dettlaff
† Mieczysław Lehmann gr. 15
Wtorek 03.12.2019
††Anna i Jan Schmidt, Klemens i Klara
Schmidt
Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o bł.
Boże
†Franciszek Kuchnowski(r.śm.)
†Helena Grabowska gr. 24
††z rodzin: Koss i Kotewski
†Irena Janusz gr.14
†Stefan Janusch gr.14
†Albert Licau
††Daniel i Władysław Guzik
†Karola Szczygieł(r. śm.)
† Mieczysław Lehmann gr. 16
Środa 04.12.2019
†Maria Kwapisiewicz(r. śm.)
O zdrowie i bł. Boże dla Barbary w dniu im.
†Magdalena Tusk
†Helena Grabowska gr. 25
††z rodziny Jaskułka i Krystyna Wójtowicz
††Roman Joksz(3 r. śm.), Jola i Paweł
Joksz oraz Regina i Wincenty Kraińscy
†Irena Janusz gr.15
†Stefan Janusch gr.15
††Tomasz(r. śm.) i rodzice z obojga stron
††Barbara i Jakub Ceynowa
† Mieczysław Lehmann gr. 17
Czwartek 05.12.2019
††Anna i Ignacy Wrese
†† z rodziny Karsznia: Edmund(r. śm.),
Łucja, Waleria, Leon, Jadwiga, Janina,
Barbara, Bogdan
†Stefan Janusch
†Helena Grabowska gr. 26
††Rozalia i Stefan Pietrzak
†Irena Janusz gr.16
†Stefan Janusch gr.16
W int. osób starszych i chorych
† Leszek Koniecki – int od uczest. pogrzebu
†Anna Trepner (7r. śm.)
† Mieczysław Lehmann gr. 18
Piątek 06.12.2019
†Andrzej Oberzig(ur.)
†Jan Stasiorowski
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††Eugenia Necel i Henryk Przyradzki
††Wanda i Józef Plaskiewicz
†Helena Grabowska gr. 27
†Stefan Hirt (60 r. śm)
†Irena Janusz gr.17
†Stefan Janusch gr.17
†Agnieszka Budzisz (r. śm.)
Wynagradzająca NSPJ
†Małgorzata Koss
† Mieczysław Lehmann gr. 19
Sobota 07.12.2019
††Zbigniew(r. śm.), Irena i Franciszek
Bystram
††Zofia, Alfons, Ewa, Janusz Piątke
††rodzice: Blok i Hebel i brat Franciszek
†Helena Grabowska gr. 28
††Barbara i Kazimierz Lisakowscy i †† z
rodziny
† Andrzej Oberzig
†Irena Janusz gr.18
†Stefan Janusch gr.18
Dziękczynna za wszystkie radości i
cierpienia
††Katzarzyna i Józef Czaja
††Stefan(r. śm.) i Irena Korpys
†Zdzisław Skoczke(9 r. śm)
† Mieczysław Lehmann gr. 20
Niedziela 08.12.2019
††rodzice chrzestni: Helena Szwinke i
Franciszek Aremke
†Jadwiga Bolda
†Irena Janusz gr.19
†Stefan Janusch gr.19
††Helena i Franciszek
††Irena, Benedykt, Stanisław Frank
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
bł. Boże i opiekę MN dla mamy w 80 r.
urodzin oraz za †męża Romana
Dzięk-błaga. w intencjach matek z IX Róży
†Helena Grabowska gr. 29
za parafian
††Helena(r. śm.) i Franciszek
†Marian Liberkowski(ur.)
††rodzice: Maria i Stanisław Gacek i
dziadkowie z obojga stron
††Edmund(ur.), Antonina oraz Ludwik Gren
† Irena, Zygmunt Zasada
††Michał i Franciszka Felkner oraz †† z
rodziny
O zdrowie dla chorych dzieci oraz †† dusze
w czyśćcu cierpiące
†Kazimierz Bystram(r. śm.)
††Juliusz Edyta(ur.) Białk
††Helena Bolda, Jan, Wojciech Bolda
Msza Św. Wiary i Światło
††rodzice: Joanna, Paweł, Honorata,
Bogdan oraz szwagrowie: Antoni,

18.00

Bronisław, Brunon i Andrzej
† Mieczysław Lehmann gr. 21

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 12.0 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
W kiosku parafialnym do nabycia lampiony
adwentowe dla dzieci, kalendarze religijne
oraz wiele innych religijnych dekoracji
świątecznych
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/

