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INTENCJE MSZALNE 06.03 – 12.03

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

zgłosić w celu korekty.  
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PONIEDZIAŁEK – 06 MARCA

17:00 + Józef, Jan, Stanisława 
Lessnau

18:00 +  Waleria i Józef Tessmer

WTOREK – 07 MARCA

17:00 + Jan, Genowefa Brezińscy 
oraz dziadkowie

18:00 +   Jan i Halina Hincke w
 dniu urodzin

18:30 +  Ksiądz Proboszcz 
Wiesław Wett od Żywego Różańca

ŚRODA – 08 MARCA

17:00 + Irena, Franciszek, 
Zbigniew 
Bystram

18:00 + Jan Pliński i Marta

CZWARTEK – 09 MARCA 

17:00 +  Ksiądz Proboszcz
 Wiesław Wett

18:00 + Jerzy Buja w rocznica 
śmierci, Bożena Buja

PIĄTEK – 10 MARCA

17:00 + Dziadkowie: Rozalia i 
Feliks Buja

18:00 +  Józef Ciskowski – 
rocznica śmierci oraz matka i 
ojciec

SOBOTA –11 MARCA

17:00  + Marek Goyke – 5 
rocznica śmierci

18:00  +  Dziadkowie: Jan i 
Franciszka Plińscy

NIEDZIELA – 12 MARCA

08:00 + Marta i Jan Baran, 
Maria Hintzke i dziadkowie z 
obojga stron

10:30 - W intencji 
ofiarodawców budowy

16:00 + Stefan Czap i Józef 
Czap

„Wielkopostna 
          jałmużna”

Środą Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego 
Postu, w którym podejmujemy przemieniające nas 
dobre uczynki: post, modlitwę i jałmużnę. Jest to 
szczególna okazja do tego, by także w hojnym geście 
miłości podzielić się z najbardziej potrzebującymi.

Dlatego, jak co roku możemy przy wyjściu z kościoła 
złożyć do skarbony jałmużnę wielkopostną. Niech to 
będzie szczery dar naszego serca. Uzbierane w ten 
sposób ofiary złożone do puszki z napisem „Jałmużna 
wielkopostna” przeznaczone zostaną przy współpracy 
z Caritas we Władysławowie na świąteczną pomoc dla 
najbiedniejszych w parafii.



1 CZYTANIE: (Rdz 2,7-9;3,1-7)
2 CZYTANIE: (Rz 5,12.17-19)
EWANGELIA: (Mt 4,1-11)

 OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

05 MARCA 2017 r.

 

1. Środą Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, w którym 
podejmujemy przemieniające nas dobre uczynki: post, modlitwę i jałmużnę. Jest to 
szczególna okazja do tego, by także w hojnym geście miłości podzielić się z najbardziej 
potrzebującymi. Dlatego, jak co roku możemy przy wyjściu z kościoła złożyć do 
skarbony jałmużnę wielkopostną. Niech to będzie szczery dar naszego serca. 
Uzbierane w ten sposób ofiary złożone do puszki z napisem „Jałmużna wielkopostna” 
przeznaczone zostaną przy współpracy z Caritas we Władysławowie na świąteczną 
pomoc dla najbiedniejszych w parafii.

2. Dziś o godzinie 14:15 spotkanie Żywego Różańca w kościele.

3. Dziś oraz w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym o godzinie 15:15.

4. W środę pamiętamy w modlitwie o wszystkich kobietach, zwłaszcza o 
najbardziej utrudzonych: matkach rodzin wielodzietnych, samotnych wdowach, o 
kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata.

5. W piątek zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej dzieci i młodzież na 
godzinę 16:00, dorosłych na 17:30.

6. W miesiącu marcu w czwartki i piątki są wolne Intencje mszy świętych. 
Intencje mszalne można zamawiać w tygodniu w kancelarii między godz. 15:15, a 
16:30.

7. Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a także za symboliczną 
ofiarę biuletyn parafialny.

8. W przyszłym tygodniu kolekta przeznaczona jest na cele budowlane. Trwają prace 
za prezbiterium w kaplicy i toalecie, oraz przy montażu okien do zakrystii.

9. Trwają zapisy na pielgrzymkę do Częstochowy w dniach 2-3 czerwca.

Dziękując za wspólną modlitwę, życzę wszystkim owocnego przeżywania 
czasu Wielkiego Postu, czasu pokuty i nawrócenia. Niech nam Bóg 
błogosławi.

 Ks. Sławomir Skoblik

Pochyleni nad słowem

I Niedziela Wielkiego Postu

Janek, uczeń klasy siódmej, oświadczył w domu, że popadł w nałóg. Zaniepokojona mama pyta 
czy pali papierosy? Nie – odpowiada syn. „Nie mogę jednak zasnąć, gdy nie zjem przynajmniej 
kilku orzechów, jakie przechowujemy w szafie”. Mama radzi mu, by schował orzechy, a 
przestaną go kusić. Janek na to: „To nie byłaby walka z nałogiem. Policzę wszystkie orzechy i 
napiszę na kartce dokładną ich liczbę. Mama zaś po kilku tygodniach stwierdzi ile ich w szafie 
ubyło”. Jak powiedział, tak zrobił. Po miesiącu mama policzyła orzechy. Nie brakowało ani 
jednego.Przykład właściwego podejścia do postu. Janek rozumie, że chodzi tu nie o usunięcie 
tego, co kusi, lecz o taką siłę ducha, by nie ulec pokusie. Człowiek jest osaczony przez pokusy 
różnego rodzaju. Jeśli ucieknie od jednej, pojawi się prawie natychmiast inna. Życia zaś nie 
można sprowadzać do ciągłej „ucieczki”. Mamy być na tyle mocni, by to, co nam zagraża, samo 
ustępowało z naszej drogi. Życie według Ewangelii jest walką, a w walce ucieczka nie jest 
zwycięstwem.Trzeba znać swoje siły i dobrze ocenić moc tego, co nas zniewala. Gdy przeciwnik 
jest mocniejszy, nie wolno podejmować z nim walki wprost, trzeba unikać starcia. Jest to jednak 
stan przejściowy, wykorzystywany w celu doskonalenia swego ducha do tego stopnia, by 
wreszcie można było podjąć decydującą bitwę i odnieść pełne zwycięstwo.Janek zrozumiał, że 
walka z nałogiem nie polega na usunięciu kuszących go orzechów z pola widzenia. Orzechy 
winny pozostać w zasięgu jego ręki, a mimo to on po nie nie sięgnie. Tym razem chodziło o 
orzechy, w przyszłości ich miejsce zajmą papierosy, wódka, cudza kobieta, społeczne pieniądze. 
Dziś odniesione zwycięstwo rokuje nadzieje, że i wobec innych pokus zajmie podobne 
stanowisko.Mówi się często o braku odpowiedzialności wśród młodzieży. Tymczasem 
niejednego dorosłego człowieka nie stać na policzenie w Środę Popielcową papierosów i 
odłożenie ich do Wielkanocy, tak by nie wypalić ani jednego, czy na zamknięcie telewizora i 
przeznaczenie godzin jego oglądania na przeczytanie wartościowej książki.Wielki Post to czas 
doskonalenia siły ducha, to odkrywanie prawdy, iż chrześcijanin nie powinien ulegać pokusie. 
Można zaryzykować twierdzenie, że we współczesnym świecie ilość pokus, ich bliskość oraz siła 
ustawicznie wzrasta. Jesteśmy obsypywani ciągle smaczniejszymi i większymi „orzechami”, które 
pojawiają się w zasięgu naszej ręki. W tej sytuacji trzeba wprost proporcjonalnie doskonalić siłę 
naszego ducha. „Orzechy” z reguły są dobre, ale nie mogą mieć nad nami władzy. To my mamy 
decydować o ich mądrym wykorzystaniu.Chrystus przed rozpoczęciem publicznego zmagania ze 
złem przez czterdzieści dni pościł. Podobnie i Kościół wzywa wszystkich wierzących, by w okresie 
Wielkiego Postu sprawdzili i udoskonalili siły swego ducha. Trzeba jedynie, by każdy dobrze 
obliczył, na co go stać i robiąc konkretne postanowienie udowodnił sobie, że czyni to, co chce, a 
nie to, co mu się zachce.


