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Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u
Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a
życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była
Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było
Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi
Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się
narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę,
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. J 1,1-5.9-14)
Od Prawa do Ducha
Mojżesz jako przyjaciel Boga wyprowadził Jego lud z niewoli egipskiej i przekazał mu Prawo –
Boży dar wskazujący drogę do wewnętrznej wolności. Jednak grzeszny człowiek nie był w stanie
dążyć ku wolności tylko przez wsparcie pochodzące z zewnątrz, z mądrości Dekalogu. Dlatego
Jezus, Syn Boży, przyniósł nam inne prawo, prawo łaski, prawo miłości. Nie wypisane na
kamiennych tablicach, lecz wyryte w sercach ludzkich przez Ducha Świętego, który jest dany
każdemu, kto uwierzy i przyjmie chrzest. Łaska płynąca z daru wcielenia i odkupienia jest
wsparciem wewnętrznym działającym w głębi duszy każdego człowieka. Dlatego ma moc
przemieniania i prowadzenia do pełni wolności dzieci Bożych, wolności od grzechu i zła.
ORSZAK TRZECH KRÓLI
W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, przez Władysławowo przejdzie Orszak Trzech
Króli. Jest to uliczne przedstawienie z udziałem wiernych zawierające elementy dawnych misteriów
Bożego Narodzenia. W trakcie barwnego przemarszu, który rozpocznie się o godz. 12.00 przy
Ratuszu, a zakończy Mszą św. w kościele, rozbrzmiewać będzie radosny śpiew kolęd.
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
W poniedziałek 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – święto Trzech Króli. Po
Mszach św. poświęcimy kredę i kadzidło. Przypominam iż jest to święto nakazane. Ofiary składane
na tacę przeznaczone są na misje.
ŻYWA SZOPKA
Zapraszamy do odwiedzania Żywej Szopki w dniu 6 stycznia w godz. od 11.00 do 15.00.

Wszystkim drogim parafianom, gościom, oraz jubilatom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych
płynących z głębi serca Bożej Dzieciny.

ŻYWY RÓŻANIEC
5 stycznia o godz. 14.00 odbędzie się Msza święta
w intencji: „O łaskę nieba dla wszystkich zmarłych
członków Żywego Różańca oraz o
błogosławieństwo dla członków Żywego Różańca,
którzy obecnie tworzą tę wspólnotę i ich rodzin”.
Bezpośrednio po Mszy św. rozpocznie się
modlitwa różańcowa którą poprowadzi prowadzi

XVIII Róża Żywego Różańca (taj. światła)
Intencja ewangelizacyjna- Szerzenie pokoju
na świecie: Módlmy się, aby chrześcijanie, ci,
którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli
szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.
intencja parafialna: Aby Bóg dał nowe
powołania z naszej wspólnoty parafialnej.
Aby bezproblemowo przebiegały prace
inwestycyjne w naszym kościele.
Aby tegoroczna kolęda kapłanów przyniosła
owoce duchowe dla naszej parafii.
PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA
Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z
III gimnazjum odbywać się będą dopiero w
lutym
PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW.
 5 stycznia o godz. 11.45 - Spotkanie dla
dzieci i rodziców dzieci przygotowujących się
do I komunii św. Spotkanie w auli Domu
parafialnego.
NAUKI PRZEDŚLUBNE
Tych,
którzy
zamierzają
wstąpić
w sakramentalny
związek
małżeński
zapraszamy do uczestniczenia w kursie
przedmałżeńskim. Pierwsze spotkanie odbędzie
się w poniedziałek 27 stycznia o godz. 19:00 w
auli w domu parafialnym. Nauki odbywać się
będą przez cały tydzień o godz. 19.00.
PRACE KTÓRE CHCEMY PODJĄĆ W
NASZYM KOŚCIELE
Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim
którzy w bieżącym roku wspierali remonty i
modernizację naszego kościoła. Dziękuję za
wszystkie złożone ofiary.
Pod koniec stycznia chcemy w naszym kościele
rozpocząć prace związane z całkowitą wymianą
posadzki i innych elementów kamiennych w
prezbiterium (bez zmiany ich kształtów) liczymy
na to, że tak jak było w przypadku ławek tak i
teraz, potrzeba ta znajdzie zrozumienie i wielu
ofiarodawców. Ofiary można przekazywać na
konto parafii:
38 83480003 0000 0000 5467 0001

WIARA I ŚWIATŁO
Msza dla wspólnoty: 12 styczeń godz. 15.00.
ZMARLI
W minionym tygodniu do wieczności odszedł:
† Tadeusz Glembin, ur. 1935, zam. ul. Droga
Chłapowska
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
CARITAS ( wejście od ul. Świerkowej)
 W
czwartek
9 stycznia zapraszamy
wszystkich emerytów, rencistów, samotnych i
chorych na wspólne spotkanie Opłatkowe i
kolędowanie.
Rozpoczniemy
wspólnym
kolędowaniem o godz. 9.30 w Pracowni
Miłosierdzia.
 Zebranie PZC wyjątkowo odbędzie się w
najbliższy czwartek 9 stycznia o godz. 18.00.
 Parafialny
Zespół
Caritas
wraz
z
wolontariuszami i podopiecznymi „Pracowni
Miłosierdzia” zapraszają dzieci z kl. od IV do VIII
na zimowisko, które odbędzie się w dniach 13
– 17stycznia (pierwszy tydzień ferii) w godzinach
od 9.00 – 13.00. Gwarantujemy dobrą zabawę,
wspólną
modlitwę,
warsztaty:
Kulinarne,
taneczne,
plastyczne
rozgrywki
tenisa
stołowego. Zapewniamy pyszne śniadanko,
obiad oraz deser. Więcej informacji na ulotkach,
które znajdują się z tyłu kościoła. Zapisy w
Caritasie lub u s. Moniki Jurewicz Mchr. (tel.
695-818-226).
Ilość
miejsc
ograniczona.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 stycznia.
 Jadłodajnia "Św. O. Pio" czynna od
poniedziałku do piątku. Posiłki wydajemy o godz.
12.30.
WIZYTA DUSZPASTERSKA - 2020 r.
Poniedziałek - 6 stycznia 2019 r. (od 15.00)
 ul. Abrahama 3A
 ul. Abrahama 3B
 ul. Abrahama (domki) 8-4 i ul. Abrahama 9
 ul. Abrahama 10
 ul. Abrahama 18
 ul. Rybacka 5
 ul. 1000-lecia PP 7B , 7A, 7,5, 3, 2,1A, 1
Wtorek – 7 stycznia 2020 r. (od 15.30)
 ul. Abrahama 17
 ul. Abrahama 19
 ul. Rybacka 2
 ul. 1000-lecia PP 4 (1-30)
 ul. 1000-lecia PP 4 (31-60)
 ul. 1000-lecia PP 6 (1-30)
 ul. 1000-lecia PP 6 (60-31)

Środa - 8 stycznia 2020 r. (od 15.30)
 ul. Niepodległości 21-3 i 2-14
 ul. Męczenników Wielkiej Wsi 1- 31
 ul. Męczenników Wielkiej Wsi 2-36 (oraz ul.
Średnia 26) i 41A – 33
 ul. Szkutników 34-3
 ul. Źródlana 6 i 3 ul. Starowiejska 2-28 i ul.
Starowiejska 45, 27 -1
 Siedleckiego 18C, 18B, 18A, 18, 5, 3, 4, 8
 ul. Siedleckiego 1, 1A-D, 2, 2A, 7-7B i ul.
Władysława IV 3 i 2
Czwartek – 9 stycznia 2020 r. (od 15.30)
 ul. Myślisza 8-1 i ul. Portowa
 ul. Nadmorska 1-23A
 ul. Nadmorska 2-26 i 39-25
 ul. Ceynowy 50-4
 ul. Ceynowy 21-1
 ul. Piwna 1-22
 ul. Średnia 1-22
Piątek - 10 stycznia 2020 r. (od 15.30)
 ul. Stadionowa 18A- 2
 ul. Gdańska 49-9
 ul. Gdańska 54-2 i 1-7
 ul. Łąkowa 2-34
 ul. Łąkowa 3-35 i ul. Łąkowa 54-36
 ul. Geodetów 66-12A
 ul. Geodetów 29-1 i 2-12
Sobota - 11 stycznia 2020 r. (od 14.00)
 ul. Drzeżdżona, ul. Fenikowskiego, ul. Piłata
 ul. Necla 63-4
 ul. Droga Chłapowska 74-30
 ul. Droga Chłapowska 41-61
 ul. Kwiatowa 1-35
 ul. Stolarska 23-1 (parz i nie)
 ul. Szyperska 1-15
Niedziela - 12 stycznia 2020 r. (od 14.00)
 ul. Inżynierska 1-14
 ul. Wewnętrzna 1-28
 ul. Unruga 3-29
 ul. Prusa, ul. Droga Swarzewska,
ul. Mickiewicza, ul. Asnyka, ul. Orzeszkowej,
ul. Kochanowskiego, ul. Modrzewskiego,
ul. Dąbrowskiej
 ul Młyńska 1-35
 ul Młyńska 4-66
 ul. Krasickiego 2- 43
Wizytę w ramach uzupełnień, prosimy
zgłaszać w zakrystii lub na plebani.
Program całej kolędy dostępny jest na
stronie internetowej parafii oraz w
gablocie przed kościołem.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 06.01. 2020
††Anna, Jadwiga, Stanisław Ogoniak,
6.30
Mirosław Krzebietke
†Dariusz Rutkowski (ur.)
††Bronisława
i
Franciszek
Blok,
8.00 Franciszek
††Tadeusz i Otylia Żebrowscy (r. śm.),
Jan, Joanna, Antoni, Jadwiga
za parafian
†Józef Czyżyk
9.30
†Barbara Pelech
††Jadwiga i Henryk Białkowscy
††Stanisława i Antoni Selke, Henryk
††Klemens (r. śm.) i Anna Kwidzińscy
11.00
†Władysław Jóźwiak oraz†† z rodziny
Jóźwiak i Nowak
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o błog. Boże dla sióstr z XIV
róży ŻR pod w. Matki Bożej Bolesnej
†Alfons Milewczyk (ur.)
12.30
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o błog. Boże i opiekę MN dla
Karoliny z okazji 18 rocznicy urodzin a
także po zdrowie dla Jadwigi
† Irena i Jan Felkner oraz Adelina i
14.00
Bolesław Jeka
18.00 † Józef i Mirosław Serwa
Wtorek 07.01. 2020
††Zbigniew, Irena, Franciszek Bystram
6.30
†Regina Mirek /od ucz. pogrzebu/
†Władysław, Marianna, Alfred, Piotr,
Teodor
†Zbigniew Płocke /zam.sąsiedzi/
7.00
†Edward Biernacki /od ucz. pogrzebu/
††Michalina i Stanisław Kosińscy oraz
Marian i Józef Kosińscy
17.00 †† Jerzy, Gabriela
Środa 08.01. 2020
†† Stanisław i Stanisława Piotrowscy
Dziękczynna za otrzymane łaski z
6.30 prośbą o błog. Boże i opiekę Matki
Najświętszej dla Krystyny i Karola 54
rocznicę ślubu
††Stanisław Czarnecki (4r. śm.) oraz ††
rodzice i rodzeństwo z obojga stron
††Teresa Dettlaff (2 r. śm.), Tadeusz
Dettlaff
7.00
† Alojzy Rosicki rocznica śmierci
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o błog. Boże zdrowie i opiekę
MN dla Elżbiety 70 rocznicę urodzin
†† Anna Myślisz piąta rocznica śmierci,
17.00
Jan

Czwartek 09.01. 2020
6.30 †Danuta i Henryk Latoszek
††z rodzin Ferra i Sylwester oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
7.00 †Renata Samagalska /od ucz. pogrzebu/
† Stanisław Czernikowice /od ucz. pog./
†Ewa Szymczak /od uczestników pog./
†† Brunon (r. śm.), Anna Franciszek,
17.00
Hildegarda, Sabina, Czesław
Piątek 10.01. 2020
††Ojcowie z III róży pod wezwaniem
Świętego Wojciecha
6.30
† Kazimierz Korth
†† Gerarda i Zygmunt
†Tomasz Hallmann /od rodziny z
Wyzwolenia/
7.00 † Leokadia Stasiorowska
† Felis Buja (r. śm.) i dusze w czyśćcu
cierpiące
17.00 †Maria Klebba
Sobota 11.01. 2020
†† Rozalia Guz i zmarli z rodziny
Dziękczynna za otrzymane łaski z
6.30
prośbą o błog. Boże zdrowie i opiekę
MN dla Magdaleny i Jana w 56 r. ślubu
† Rita Cysewska (int. od ucz. pogrzebu)
† Zbigniew Płocke (int. od sąsiadów z ul.
Długiej)
7.00
† Zygfryd Konkel (r. śm.)
†† Rodzice: Janina i Józef, Sabina i
Marian oraz †† Dziadkowie
Ślub: Alojzy Litzau / Grażyna Urszula
15.00
Skoczke
17.00 † Ryszard Marczak (41 r. śm.)
Niedziela 12.01. 2020
6.30 †† Maria Ellwart, Leokadia Budzisz
†† Janina i Jan Łuczak oraz zmarli
Rodzice z obojga stron
†† Kazimierz Łyszkiewicz i Lucyna oraz
8.00
zmarli Rodzice z obojga stron
†† Mieczysław (r. śm.), Małgorzata i
Franciszek Kortas
za parafian
Dziękczynna w rocznicę ślubu
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
9.30
całej rodziny w nowym roku
†† Elżbieta Czap (ur.) oraz zmarli
rodzice i rodzeństwo
† Andrzej Siwa
O zdrowie i pomyślność dla wnuczek w 8
11.00
r. ur. Marysi
†† Karol i Maria
12.30 †† Tadeusz Grabowski, Anna oraz
zmarli Rodzice Maria i Leon

12.30 O Boże błog. dla rodziny Ryś
† Helena Górnowicz (r. śm.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o bł. Boże i opiekę MN dla
14.00
Andrzeja i Beaty w 14 r. ślubu oraz dla
córki Alicji
18.00 † Jacek Krukowski (r. śm.)
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
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;
W czasie kolędy biuro czynne tylko przed
południem
SPOWIEDŹ
Podczas każdej Mszy św. i 30 minut przed Mszą
św. wieczorną. Ze względu na kolędę podczas
Mszy św. wieczorem nie ma spowiedzi.
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/

