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INTENCJE MSZALNE 06.02 – 12.02

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

V Niedziela Zwykła   05  lutego 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 6 LUTEGO

17:00 + Genowefa Brezińska (7)

17:00 +  Andrzej i Leszek
 Renusz

WTOREK – 7 LUTEGO

17:00 + Genowefa Brezińska (8)

17:00 + Anna Bigott w rocz. śm.

ŚRODA – 8 LUTEGO

17:00 + Jan i Berta Ciskowscy

17:00 + Genowefa Brezińska (9)

18:00  + Piotr Kos od
 uczestników pogrzebu

CZWARTEK – 9 LUTEGO

17:00 + z rodziny Styn oraz 
Augustyn i Marek Goyke

17:00 + Genowefa Brezińska (10)

PIĄTEK – 10 LUTEGO

17:00 +  Stanisław Necel w 28 
r. śm.

17:00 + Genowefa Brezińska 
(11)

SOBOTA – 11 LUTEGO

17:00 + Stanisław, Łukasz i 
rodzice oraz bracia 
Krukowscy

17:00  + Genowefa Brezińska 
(12)

NIEDZIELA – 12 LUTEGO

08:00 + dziadkowie i babcie i 
za dusze w czyśćcu cierpiące 

10:30 - w intencji 
ofiarodawców budowy 

16:00 + Barbara i Stefan Jeka

16:00 +  Genowefa Brezińska 
(13)

K o m u n i k a t

Uroczystości z okazji obchodów 97. rocznicy
Zaślubin Polski z Morzem

         Zapraszamy do udziału w uroczystościach religijno - 
patriotycznych z okazji obchodów 97. rocznicy zaślubin Polski z 
Morzem, które odbędą się w piątek,         10 lutego br. w Pucku.

Program 

1. Godz. 9.30 – Rynek w Pucku
- powitanie zaproszonych gości – Burmistrz Miasta
- przemarsz w szyku do Fary

2. Godz. 10.00 - Msza Święta koncelebrowana w intencji 
Ojczyzny i Ludzi Morza pod przewodnictwem J.E. Księdza 
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity 
Gdańskiego (Fara Pucka) 

3. Ok. godz. 11.20 - przemarsz do Portu Rybackiego: 
● przemówienie Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej
● wręczenie pierścieni Hallera i krzyży Pro Mari Nostro
● wystąpienia gości honorowych

● złożenie wieńca z pokładu śmigłowca na wody zatoki
● złożenie wieńców pod pomnikiem gen. Hallera
●   ok. godz. 12.30 odegranie Hymnu do Bałtyku i złożenie
● meldunku o zakończeniu uroczystości

Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii     Krystian Kletkiewicz

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 



1 CZYTANIE: (Iz 58,7-10)
2 CZYTANIE: (1 Kor 2,1-5)
EWANGELIA:  (Mt 5,13-16)

 OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA V NIEDZIELE ZWYKŁA

05 LUTEGO 2017 r.

 

1. Dzisiaj o 14.15 spotkanie Żywego Różańca w kościele.

2. W piątek 10 lutego o godz. 9.30 rozpoczną się w Pucku na 
rynku uroczystości związane z 97 rocznicą zaślubin Polski z 
Morzem. Program uroczystości zamieszczony został w biuletynie, 
na stronie internetowej i gablotce parafialnej.

3. W tym tygodniu wspominamy  w poniedziałek św. męczenników 
Pawła Miki i towarzyszy, w piątek św. Scholastykę.

4. Można już zamawiać intencje na 2018 rok. Jest wolnych 
wiele intencji  w dni powszednie w miesiącach letnich a także 
w marcu w tym roku.

5. W przyszłą niedzielę kolekta budowlana. Zapraszamy 
zainteresowanych w tygodniu do obejrzenia prac na zapleczu 
kościoła.

6.Dla niezdecydowanych jest jeszcze możliwość zapisania się 
u pana Daniela na zabawę parafialną, która rozpocznie się w 
remizie OSP w najbliższą sobotę o 20.00.

7. Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali w tym tygodniu przy 
uprzątnięciu dekoracji świątecznej w kościele i porządkowali 
pomieszczenia piwniczne w plebanii i na zapleczu kościoła.

Ks. Sławomir Skoblik

V NIEDZIELA ZWYKŁA

TYDZIEŃ MAŁŻEŃSTWA

7 lutego rozpocznie się Tydzień Małżeństwa. To promocja 
dobrej jakości relacji małżeńskiej. Pomysł przyszedł ze Stanów 
Zjednoczonych, ale u nas już się zadomowił. Po raz pierwszy 
Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa obchodzono 3 lata temu 
w Gdańsku. Sukces inicjatywy promującej szczególną więź 
kobiety i mężczyzny, zachęcił też inne polskie miasta. W 22 
krajach, biorących udział w kampanii, Tydzień Małżeństwa 
rozpoczyna się w tym samym terminie: 7 lutego, tydzień przed 
Dniem św. Walentego. W ciągu 7 dni małżonkowie mogą wziąć 
udział w spotkaniach, debatach, wykładach, Mszach św., 
warsztatach prowadzonych przez specjalistów i duchownych. 
Ich tematyka dotyczy różnych aspektów małżeńskiego życia, 
sposobów pogłębienia więzi i problemów, które zdarzają się na 
wspólnej drodze życia. Jest to czas, który ma nie tylko skłonić 
małżonków do pracy nad własnymi relacjami, ale też stworzyć 
przestrzeń sprzyjająca wspólnemu, miłemu spędzeniu czasu 
tylko we dwoje. Dlatego oprócz wykładów i paneli, dla 
małżonków przygotowano rabaty na wyjścia do 
restauracji, kina czy muzeum. W Polsce projekt  został 
zainicjowany w 2015 r. przez Stowarzyszenie Psychologów 
Chrześcijańskich. W tym roku, oprócz Trójmiasta, uczestniczą 
w nim Chałupy, Wejherowo, Jastarnia i Kuźnica. Program 
tygodnia jest zamieszczony w Internecie, gablotce parafialnej i 
sołectwa, a także w biuletynie parafialnym. W naszej parafii 
zapraszamy małżeństwa w ramach tygodnia do wspólnej 
modlitwy adoracyjnej w Światowy Dzień Chorego w dniu 11.02 
od godz. 14-17.00. Pod koniec adoracji o 16.45 będzie można 
przyjąć sakrament chorych.


