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INTENCJE MSZALNE 14.08 – 20.08

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 14 Sierpnia

17:00 + Walenty Hincke i zmarli z rodziny 
Hincke

18:00 +  Jan i Rozalia Elwanowscy 

18:00 +  Ciocia Gertruda w dniu urodzin i 
bracia Doering

Wtorek 15 Sierpnia Wniebowzięcie NMP

08:00 +  Irena, Barbara Bolda

08:00 +  Rodzice: Janina i Eugeniusz Goeck

10:00 + Brunon Borski

11:30 -  Dziękczynna z okazji 16 rocznicy 
ślubu Karoliny i Andrzeja o powrót syna do 
rodziny o wiarę dla niego

20:00 +  Stanisław i Łukasz Necel

20:00 + Rodzice: Agnieszka i Józef Czapp
 oraz s. Rozalia, bracia: Józef i Stefan

Sroda 16 Sierpnia 

17:00 +  Aniela i Feliks Ciskowscy

18:00 +  Anna, Elżbieta i Leon Nadolscy

 Czwartek 17 Sierpnia św. Jacka

17:00 +  Władysław Styn w 11 rocznica 
śmierci 

18:00 + Mąż Jerzy, rodzice: Styn i Krukowscy 
oraz bracia

Piątek  18 Sierpnia

17:00 + Krzysztof Głuszakiewicz o 
chrześniaka z rodziną

18:00 + Żona Marianna Adrian

Sobota 19 Sierpnia

 17:00  – (rezerwacja)

18:00 + Syn Paweł w rocznicę śmierci

 XX  Niedziela  Zwykła 20 Sierpnia 

08:00 +  Rodzice: Behmke i Marta

10:00 -

11:30 + ojciec Tomasz i brat Andrzej z 
okazji urodzin

20:00 + Erwin Stromski, Wali Stromska 
oraz zmarli z rodziny Stromskich i 
Totzke  

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Przedmiot wiary dotyczącej 
wzięcia do nieba z ciałem i duszą 
Najświętszej Maryi Panny po 
zakończeniu jej ziemskiego życia. 
Dogmat ten uznawany jest 
wyłącznie w Kościele katolickim. 
Według teologii katolickiej Maryja 
mocą Bożą została wzięta do 
nieba.

Święto nazywane jest także Świętem Matki Boskiej Zielnej (Polska), 
Matki Boskiej Znakomitej (Kongo) bądź Matki Boskiej Korzennej 
(Czechy). W Kościele jest obchodzone, pod tą pierwszą nazwą, od V 
wieku. W Polsce i innych krajach europejskich czci się Matkę Boską 
Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej bujnej roślinności.

W całym kraju święto to jest obchodzone bardzo uroczyście, jednak 
największe obchody mają miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
odbywają się tam inscenizacje Zaśnięcia Maryi oraz jej 
Wniebowzięcia, a także na Jasnej Górze, dokąd zmierzają 
pielgrzymki z całej Polski właśnie na to święto. W innych częściach 
kraju często wiąże się ono ze świętem dożynek.
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    Trwa sierpień, który jest miesiącem ważnych dla Polski rocznic i wydarzeń, wśród 
których znajduje się przypadająca za dwa dni 97. rocznica Cudu nad Wisłą, a także 61. 
rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu [26 VIII], [przed nami 37. rocznica narodzin 
„Solidarności”]. Od 1984 r. sierpień obchodzony jest jako miesiąc trzeźwości, bowiem 
powagę tych wydarzeń, wielu podkreśla m.in. podejmowaną abstynencją i modlitwą o 
trzeźwość narodu, do czego zachęca nas jak co roku także Episkopat Polski.

    Dziś gościmy o. oblata z gdańskiego kościoła świętego Józefa, który głosi Słowo 
Boże i rozprowadza kalendarze misyjne na 2018 rok.

    Ksiądz proboszcz głosi kazania i zbira ofiary na budowę kościoła u oo. oblatów w Gdańsku, 
a pojutrze będzie głosił kazanie i przewodniczył sumie odpustowej we Władysławowie.

    Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i zaopatrzyć się w 
biuletyn.

    We wtorek przypada w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 
doroczne patronalne święto odpustowe we Władysławowie. Msze święte w tym dniu są 
wg porządku niedzielnego. Poniedziałkowa wieczorna Msza święta przynależy już do 
uroczystości i czyni zadośćuczynienie uczestnictwa w eucharystii w tzw. święto nakazane. 
W tę uroczystość, zwaną także Świętem Matki Bożej Zielnej, tradycyjnie błogosławimy 
przyniesione naręcza zbóż i ziół oraz owoce jako wyraz naszej wdzięczności za dary 
ziemi. Tego dnia obchodzone jest także Święto Wojska Polskiego.

    Od 15 sierpnia będziemy rozprowadzać kalendarze parafialne na 2018 rok. Ich zakup 
będzie cegiełką na budowę naszego kościoła. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary 
na budowę kościoła.

    W tym tygodniu przypada jutro święto poświęcenia naszej archikatedry, w czwartek świętego 
Jacka Odrowąża. Dziś przypada dzień urodzin naszego Arcypasterza, a jutrzejsze święto 
jest szczególną okazją do modlitwy za naszą diecezję, jej biskupów, prezbiterium i wierny 
lud.

    W przyszłą niedzielę będziemy gościć księdza Maksima Padlewskiego z Ukrainy.

W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności Ś.P Marię Pieniążek lat 64. 

Wieczny odpoczynek  racz Jej dać Panie…..

Trwają wakacje, witając przybyłych do nas Gości. Wśród nich kapłanów dziękujemy za 
wspólną modlitwę i życzymy wszystkim radosnego i owocnego przeżywania 
rozpoczynającego się tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Sławomir Skoblik

POCHYLENI NAD SŁOWEM :
Groźna choroba

„Wątpiący staje się, mimowoli, sojusznikiem wroga”. Słowa bł. Michała Kozala, w których jest 
lapidarnie ujęty jeden z tragicznych skutków groźnej choroby ducha, jaką jest zwątpienie.

Człowiek ciągle musi się zmagać i wielu wrogów czyha na moment jego słabości, na chwilę 
zwątpienia. W każdym z nas mieszka wiele wad i zwycięstwo nad nimi w wielkiej mierze jest 
uzależnione od wiary w siebie i w łaskę Bożą. Każda sekunda zwątpienia jest klęską. Człowiek 
przez swoje „nie potrafię” oddaje się w ręce wady. Jak długo się zmaga, tak długo szala 
zwycięstwa może być przeważona na jego stronę. Gdy w sercu jego zrodzi się zwątpienie, 
następuje klęska. Wada otrzymuje „sojusznika” i dlatego odnosi zwycięstwo.

Podobnie jest z przeciwnościami losu, które jawią się na drodze naszego życia jako przeciwnik 
utrudniający realizację woli Boga. W obliczu trudności łatwo o zwątpienie i rezygnację nawet z 
wielkich wartości. Ileż to razy słowa: „To nie dla mnie, to nie na moje możliwości” są głośnym 
wyznaniem zwątpienia. To ono decyduje o klęsce. Spostrzeżenie bł. Michała Kozala jest aktualne 
nie tylko w wymiarze jednostkowym, lecz i społecznym. Wiele dziedzin życia wymaga 
uzdrowienia. Pewne formy zła pojawiły się jako epidemie. Trzeba ludzi wielkiej wiary, by mimo 
tych zagrożeń nie tylko ocalić swoje zdrowie, lecz i innych natchnąć nadzieją lepszego życia.

Jezus przynosi możliwość wybawienia z wszystkich nieszczęść, w jakie popadł człowiek. On też 
gwarantuje odniesienie zwycięstwa nad wszelkimi wrogami, uzależniając je jednak od mocy 
naszego zawierzenia. Pedagogiczny wysiłek Jezusa zmierza wyraźnie do tego, by Apostołów 
nauczyć wiary i wyleczyć ich ze zwątpienia. Lekcja, jakiej udziela Piotrowi na środku jeziora, 
każąc mu wędrować po falach, jest ostrzeżeniem przed zgubnymi skutkami zwątpienia. „Czemuś 
zwątpił, małej wiary”. Wysoka fala jawi się jako obraz wroga, który zyskał sprzymierzeńca w 
zwątpieniu Piotra i natychmiast odniósł zwycięstwo, Piotr zaczął tonąć. Kiedy zbliżały się bolesne 
wydarzenia Wielkiego Tygodnia Mistrz z Nazaretu zapowiedział, że dla uczniów będzie to czas 
doskonalenia wiary, że staną wobec pokusy zwątpienia. Ileż to czasu potrzeba było na 
wyleczenie Apostołów z choroby zwątpienia. Proces trudny, nawet jeśli steruje nim sam Jezus. 
Mocna wiara to dowód zdrowego ducha. To ona czyni człowieka niezwyciężonym. Minęły wieki, 
dziś Chrystus stara się nas wyleczyć z choroby zwątpienia. Pragnie nas przekonać, że nigdy nie 
wolno stać się, nawet mimo woli, sprzymierzeńcem wroga.

Ktokolwiek spojrzy na chrześcijańską wiarę od tej strony i dostrzeże w niej niezwyciężony oręż w 
walce z wrogami człowieka, ten z uznaniem oceni dzieje Kościoła i jego wkład w historię 
ludzkości. Kościół wzywa do wiary, pielęgnuje wiarę i strzeże wiary. Stąd też nie należy się 
dziwić, że zwątpienie zwalcza jako jedną z najgroźniejszych chorób ludzkiego ducha.

Ks. Edward Staniek


