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Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się
brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym
i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę
myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć
do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A
stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto
Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę
do siebie. (Mt 1, 18-24)

WIGILIA DLA CAŁEGO MIASTA
Dzisiaj o godzinie 15.00 razem z władzami miasta zapraszamy na wspólną wigilię
wszystkich mieszkańców miasta. Wigilię rozpoczniemy przed naszym kościołem
otwarciem żywej szopki i przekazaniem przez harcerzy światła betlejemskiego. W to
późne popołudnie na pewno nie zabraknie modlitwy, życzeń, łamania się opłatkiem i
wspólnego śpiewania kolęd.
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
W tym dniu zachęcamy wszystkich do zachowania zwyczajowego postu. Wieczorem zaś
zasiądźmy wspólnie do Wigilijnej Wieczerzy i pamiętajmy o zwyczajach, które należy
zachować: odczytanie fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu, połamanie się
opłatkiem, modlitwa przy stole i wspólne śpiewanie kolęd. Pamiętajmy też o potrzebie
wzajemnego wybaczenia krzywd i pojednania się w naszych domach i w sąsiedztwie.
W WIGILIĘ NIE MA MSZY ŚW. O GODZ 17.00.

Wszystkim Parafianom, Gościom, Solenizantom i Jubilatom tygodnia, życzymy obfitości
Bożych łask dla owocnego przeżywania tajemnicy adwentowego oczekiwania.

SPOWIEDŹ
Poniedziałek (23.12)
godz. 10.00 -12.00; 16.00 -18.00
Wtorek (24.12)
godz. 7.00 -11.00; w czasie rorat spowiedzi
nie będzie;
W ŚWIĘTA NIE SPOWIADAMY

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 chcieliby sami, z zespołem, rodzinnie
zagrać przy szopce o kontakt z ks.
Bogumiłem.
OPŁATEK WIGILIJNY
W kiosku parafialnym i u sióstr 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.
PASTERKA
Uroczystą celebrację narodzin naszego Pana
Jezusa Chrystusa tzw. Pasterkę odprawimy o
godz. 21.00 i 24.00. Na godz. 21.00
zapraszamy dzieci (najlepiej przebrane za
postacie z szopki).
RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH
24.12 (wigilia) o godz. 12.00 na cmentarzu
różaniec za naszych zmarłych.
MSZE ŚWIĘTE W DNI ŚWIĄTECZNE
W Uroczystość Bożego Narodzenia nie ma
Mszy św. o godz. 6.30 dalsze godz. Mszy św.
bez zmian. W drugi dzień świąt Msze św.
według porządku niedzielnego.

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
Betlejemskie Światło Pokoju można zabierać
do domów w wigilię do godz. 16.00.
ŻYWA SZOPKA
Zapraszamy do odwiedzania Żywej Szopki w
dniach 25, 26 grudnia w godzinach od 9.00 do
19.00.
MODLITWA O POKÓJ
25 grudnia o godz.15.00 spotkamy się przy
Żywej Szopce, aby naszą obecnością i
modlitwą zamanifestować pragnienie pokoju
w naszych domach w naszym mieście,
ojczyźnie i na całym świecie…
ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ
MAŁŻEŃSKICH
29 grudnia o godz. 12.30 odprawimy Mszę
św. w intencji Rodzin naszej parafii w czasie
której
będzie
możliwość
odnowienia
przyrzeczeń
małżeńskich.
Zapraszamy
małżeństwa szczęśliwe, by podziękowały
Bogu
za
radość
trwałego
związku,
zapraszamy małżeństwa zagrożone, by się
oddały
w
opiekę
Świętej
Rodzinie,
zapraszamy także osoby porzucone, ale
wierne przysiędze małżeńskiej, by nabrały sił
do bohaterskiego świadectwa życia.
CARITAS ( wejście od ul. Świerkowej)
 JADŁODAJNIA - w okresie świątecznym
od 23 grudnia do 01 stycznia nie będą
wydawane obiady w naszej jadłodajni.
Do biura Caritas zapraszamy od 2
stycznia. W okresie świątecznym biuro
będzie nieczynne.
 JARMARK ŚWIĄTECZNY i WIGILIJNE
DZIEŁO POMOCY DZIECIOM
Przez najbliższe dwie niedzielę po
każdej Mszy św. członkowie PZC będą
rozprowadzać ozdoby świąteczne
wykonane w pracowni „ojca Pio” a także
świece wigilijne.
ZMARLI
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
† Konrad Girek,1963, zam. ul Słoneczna
/pogrzeb 28.12, g. 11.00/
† Aniela Oleszczuk,1936, zam. ul Młyńska
/pogrzeb 23.12, w Wejherowie św. Trójcy.
† Bogdan Dominik, 1932, zam. ul. Słoneczna
/pogrzeb 23.12, g. 13.00/
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…..

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 23.12.2019
†Adam Dolmierski
††Hildegarda i Augustyn Koziróg
6.00 ††Wiktoria, Franciszek i Rozalia
††Wanda i Józef Plaskiewicz
†Irena Bolda (r. śm., ur.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
bł. Boże i opiekę MN dla s. Wiktorii w dniu
17.00 imienin
†† Anna i Stanisław Proena oraz rodzice
chrzestni Paulina i Benedykt

9.30

11.00

WTOREK – 24.12.2019

6.00

O zdrowie i Boże błogosławieństwo w
rodzinie Kotowskich
†Irena Bystram(ur.)
† Cecylia Bisewska – int. od ucz. pogrzebu
††Alfons Milewczyk, Helena i Józef Pluta,
Maria i Leon Milewczyk
††Franciszka, Mieczysława, Michał Bolda,
Czesław, Marta, Marek Mruk, Eugeniusz
Serafiński, Gertruda Lidtke
††Adam i dusze w czyśćcu cierpiące
††Anna i Józef Płotka i †† rodzice z obojga
stron

Pasterka
za parafian
††Małgorzata Konkel(r. śm.) i Hugon Konkel
††Teresa Pawłowska, Adaś Kowalczyk,
wszyscy †† z rodziny i dusze czyśćcowe
††Stefania i Józef Ceynowa i †† z rodziny
21.00
††Marcin Żaczek(4 r. śm.) oraz Maria i
Stanisław Fiszer
††Ewa Bożek(im.) i dusze w czyśćcu
cierpiące
††rodzice Krzyżon i Idkowiak

12.30

14.00
18.00

ŚW. SZCZEPANA - 26.12.2017
6.30

8.00

9.30

Pasterka
††Magdalena(13 r. śm.) Tadeusz, Edmund
Wyrwał, Jan, Bronisława, Andrzej, Irena
Pełchaty
††Michalina i Stanisław Kosińscy oraz
Marian i Józef Kosińscy
††Marianna, Aleksander, Eugeniusz
24.00 Serafińscy, Franciszka, Michał,
Mieczysława Bolda, Marek Mruk, Gertruda
†Krystyna Wojtowicz(r. śm.)
†Janina Tessmer(r. śm.)
††Stanisław, Michalina, Józef, Marian
Kosińscy oraz teściowie: Władysław i Irena
††Adam Ellwart, Stefan i Elżbieta Czapp

8.00

††Marek Konkel(ur.) Jan Miotk
††Edward Jaskulke, rodzice z obojga stron
††Paweł, Hildegarda i Witold Konkel
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
bł. Boże i opiekę MN dla Teresy i
Czesława Skoczke z okazji 50 r. ślubu.
† Eugeniusz Kühl
††Aniela, Bernard, Gertruda, Józef, Jan,
Mieczysław, Leon
††ojciec, bracia i bratowe z rodziny Derc
††Stanisław Minkowski(9 r. śm.) i †† rodzice
z obojga stron
††Genowefa Jachimkowska i †† z rodzin:
Jachimkowskich i Sommerfeld
††Wanda i Józef Wrosz oraz †† rodzice i
rodzeństwo z obojga stron
††Alfons Ceynowa i rodzice z obojga stron
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
bł. Boże i opiekę MN dla rodziny Hintzke
†Hubert Frank
††z rodziny Renusz, Karcz, Fiszer
††Jacek i Jan Bartczak i †† z rodziny

11.00

12.30
14.00

††Marta Krzyżon i †† z rodziny
††Tekla, Bożena, Czesław Lange
†† rodzice Józefa, Rozalia, Franciszek oraz
siostra Maria Hincka
†Franciszek Mach
††Jan Rambiert i †† rodzice z obojga stron
†Maria Kuchnowska
††Eugenia Necel i Gerard Nocuń
††Mirosław Krzebietke, Anna, Stanisław
Ogoniak, Jadwiga i Czesław Lisowscy,
Edmund, Stanisława, Jan Myślisz
††Tekla i Alfons, Urszula Bartosik, Jerzy i
Zygmunt
††Jan Stempka, Jadwiga i Bernard Okoń
††Stanisław Kleban i †† z rodziny Kleban i
Mrugalskich
†Roman Milewczyk
††Stanisław Rekowski, Jerzy, Gabriela i
rodzice z obojga stron i rodzeństwo
††Stefan i Władysława oraz Wiktor
†o radość nieba dla Karola z okazji r. ślubu
††Bożena Czyżyk i Zenon Hincke
††Anna i Kazimierz Patok, Anna i Stefan
Golla
††Tadeusz Okun(7 r. śm.)
††Agata i Leon Żaczek
††Edmund Maszota, Janina, Franciszek,
Tadeusz Hajduk

BOŻE NARODZENIE 25.12.2019

18.00

††Elżbieta i Klemens Rumpa, Halina,
Franciszka, Stanisława i Zdzisław
Wojciechowscy
††Leon, Helena, Henryk Bolda
††Jan i Aniela Bolda

†† Maria(r. śm.) i Wacław Rolewscy
6.30
†Zbigniew Basichowski
††Konrad Ceynowa,†† rodzice i †† z rodz.
7.00
Ceynowa

Piątek 27.12.2019

†Ignacy Dąbrowski(7 r. śm.)oraz za ††z
rodzin Dąbrowski i Sikorski
†Franciszek Kuchnowski
17.00 ††Bronisław(r. śm.) i Stefania Landowscy,
Zofia Rybacka
††Loen Frank(ur.) i Krystian Elwart
†Krzysztof Denis (1 r. śm.)

Sobota 28.12.2019
††Maria, Stefan, Ewa, Franciszek
6.30 †Łukasz Derkacz(1 r. śm.), †Helenę (28 r.
śm.) i Wiktor(7r. śm.) Ulewicz
††Marianna, Leonard Medyccy, mąż Łucjan,
7.00
syn Marek i dusze w czyśćcu cierpiące
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
bł. Boże i opiekę MN dla Anny Marii w 1 r.
urodzin
††rodzice: Anna i Stanisław Lewiccy,
17.00 Stefania i Waldemar Orzeł
††Jan Zakrzewski i †† z rodziny
Zakrzewskich, Chlebowskich, Zybrów
††rodzice: Waltrauda i Zygfryd, rodzeństwo
Teresa i Marek

Niedziela 29.12.2019
6.30

8.00

9.30

11.00

12.30

14.00

18.00

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
bł. Boże i opiekę MN w r. ślubu
†Leon Neubauer(ur.)
††Józef (ur.) i Rozalia Kozerog
††Wanda, Ksawery Bolda, Jadwiga,
Wacław Dettlaff
††Marian Skoczke(19 r. śm.) i rodzice z
obojga stron oraz ciocia Otylia
W podziękowaniu za mijający rok z prośba o
bł. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w
rodzinie
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
bł. Boże i opiekę MN dla Janiny i
Eugeniusza
†Leon Struck(6 r. śm.)
††Czesława(30 r. śm.) Brunon i Wiesław
Roszkowscy
†Leon Roeske
†Jan Kużel
O Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej w
rodzinie
††Helena, Leon Budzisz, Maria, Helena
††mąż Mieczysław, †† z rodziny Skoczke i
Kryczka
††Adam(13 r. śm.) i Irena Czarneccy
††Marta, Elżbieta, Danuta i Franciszek
Litzau
††Marian(r. śm.), Stanisław, Irena, Antoni,
Urszula, Antoni, dusze w czyśćcu cierpiące
††Wanda i Benedykt Jeka
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
bł. Boże i opiekę MN dla Wandy w dniu
urodzin

KATECHEZA PRZED CHRZTEM
Najbliższe katecheza w piątek 24 stycznia 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 wigilię i w święta nieczynne
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 nie będzie Proboszcza
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/

