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INTENCJE MSZALNE 14.11 – 20.11

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

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 13 listopada 2016 r.

PONIEDZIAŁEK –14 LISTOPADA

17:00 + Mirosław Serwa

17:00 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett (13 
gregoriańska)

18:00 + Aurelia Styn – rocznica urodzin

18:00 +Anna Potrykus od ucz. pogrzebu

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett

WTOREK –15 LISTOPADA

17:00 +  Aniela i Feliks Ciskowscy

18:00 +Dziadkowie i rodzice Jeka

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett (14 
gregoriańska)

ŚRODA – 16 LISTOPADA

17:00 – 10 rocznica ślubu Hanny i 
Arkadiusza

18:00 +  Genowefa Brezińska od 
uczestników pogrzebu 

18:30 +  Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett
 (15 gregoriańska)

CZWARTEK –17 LISTOPADA

17:00 +Rodzice: Maria i Leon Dettlaff

18:00 + Augustyn i Marek Goyke

18:30 +Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett 
(16 gregoriańska)

PIĄTEK – 18 LISTOPADA

17:00 + Mąż Jerzy Bolda, rodzice Styn 
i Krukowscy oraz bracia

18:00 + Jerzy i Maria Ceynowa

18:30 +Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett (17 gregoriańska)

SOBOTA –19 LISTOPADA

16:00 – Złote Gody Urszuli i Pawła 
Behmke

17:00 – 5 rocznica ślubu Marka i 
Gabrieli

18:00 +  Marta Dettlaff i jej siostry

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett (18 gregoriańska)
  
NIEDZIELA – 20 LISTOPADA
08:00 + Barbara i Franciszek Jeka i zmarli 
z rodziny Jeka
10:30 + Z rodzin Zelewskich, Felkner i 
Kubacz
16:00 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett 
(19 gregoriańska)
16:00 + Roman Potrykus w rocznicę 
śmierci
16:00 + rodzice: Agnieszka i Józef w 
rocznicę śmierci
16:00 + Zbigniew Chabowski w 
rocznicę śmierci
16:00 – O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo z okazji 70 urodzin 
Stanisławy Skrzyniarz
16:00 + Bystram Franciszek w dniu 
urodzin
16:00 + Anna Potrykus od V róży 
różańcowej

Prośmy także słowami modlitwy św. Jana Pawła II w 
intencji powołań:

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach 
parafialnych powołania do kapłaństwa, do zakonów męskich i 
żeńskich, do świeckiego życia konsekrowanego i misyjnego, 
wedle potrzeb całego świata, który Ty miłujesz i pragniesz 
zbawić. Tobie zawierzamy w szczególności naszą wspólnotę, 
stwórz w nas taki klimat duchowy, jaki panował wśród 
pierwszych chrześcijan; abyśmy stali się wieczernikiem 
modlitwy i pełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego oraz 
Jego Darów. Wspieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby 
konsekrowane. Kieruj Krokami tych, którzy wspaniałomyślnie 
odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do 
przyjęcia święceń albo ślubów opartych na radach 
ewangelicznych. Wejrzyj z miłością na tylu pełnych 
gotowości młodych ludzi i wezwij ich do tego, aby poszli za 
Tobą. Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu 
wstawiennictwu Maryi, która jest Matką i wzorem wszystkich 
powołań, prosimy Ciebie o podtrzymanie naszej wiary, w 
przekonaniu, że Ojciec wysłucha nas, gdy modlimy się o to, o 
co Ty sam kazałeś nam prosić. Amen.

13 LISTOPADA 2016
DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM 

PRZEŚLADOWANYM



1 CZYTANIE:  (Ml 3,19-20a)
2 CZYTANIE: (2 Tes 3,7-12)
EWANGELIA: (Łk 21,5-19)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXXIII NIEDZIELE ZWYKŁĄ

13 LISTOPADA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

XXXII niedziela zwykła

1.Rycerze Kolumba zapraszają dzisiaj do salki na plebanię na godzinę 
17:00 wszystkich mężczyzn, którzy chcieliby wstąpić w ich szeregi.

2.W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada we wtorek 
wspomnienie świętego Alberta Wielkiego, w czwartek świętej 
Elżbiety Węgierskiej, w piątek błogosławionej Karoliny Kózkównej 
(dzień modlitwy młodych we Władysławowie), w sobotę 
błogosławionej Salomei. Wszystkim solenizantom tego tygodnia 
składamy serdeczne życzenia i powierzamy opiece świętych Patronów.

3.Przez cały miesiąc listopad jest odprawiana w naszym kościele, 
zamówiona przez Żywy Różaniec Msza święta gregoriańska w 
intencji + księdza proboszcza Wiesława Wetta.

4. Do posprzątania kościoła w sobotę po południu proszę parafian 
zamieszkałych w domach przy ulicy Rodzinnej i Władysławowskiej 
77-85.

5. Polecam Waszej uwadze „Gościa Niedzielnego” oraz biuletyn parafialny.

6. Za tydzień o godzinie 16:00 w niedzielę Chrystusa Króla ks. biskup 
Zbigniew Zieliński zamknie „bramę Miłosierdzia”. Eucharystią, 
sprawowaną we wspólnocie kapłanów naszego morskiego dekanatu, 
podczas której ks. biskup poświęci okolicznościową tablicę 
upamiętniającą fakt, że nasza budująca się świątynia była kościołem 
stacyjnym, zakończymy Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy. Już dzisiaj 
zapraszam całą wspólnotę parafialną do przeżycia tej wyjątkowej 
chwili.

7. Dziś zbiórka do puszek na rzecz prześladowanych chrześcijan.

 

Ciekawe są liczne ostrzeżenia Jezusa, które w formie upomnień kieruje do Apostołów. Warto pod tym 
kątem przeczytać Ewangelię. Przestrogi te są znakiem wielkiej troski Mistrza z Nazaretu o dobro 
swoich uczniów. Znając doskonale różne niebezpieczeństwa, jakie czyhają na drodze rozwoju życia 
religijnego, Jezus jasno przed nimi przestrzega. Jedno z tych ostrzeżeń wzywa do opanowania sztuki 
rozróżnienia między prawdziwymi i fałszywymi nauczycielami religii, a co za tym idzie, dostrzeżenia 
różnicy między autentyczną i fałszywą religijnością.Niebezpieczeństwo wejścia na fałszywą ścieżkę 
życia religijnego jest znacznie poważniejsze, niżby się wydawało, i w równej mierze zagrażało 
chrześcijanom czasów apostolskich jak i naszego wieku. Po roku 150, zwłaszcza na terenie Małej Azji, 
przybrało formę wręcz dramatyczną. Pojawiło się wówczas wielu fałszywych proroków, którzy 
pociągnęli za sobą tłumy wiernych, doprowadzając wprost do obłędnego wyczekiwania na rychły 
koniec świata. Ich słuchacze porzucali domy, pola, warsztaty pracy i czasem dużymi gromadami 
udawali się na pustynię, oczekując powtórnego zjawienia się Chrystusa. A skoro przepowiednie 
fałszywych proroków się nie zrealizowały, wracali zawiedzeni, rozgoryczeni, a nierzadko zupełnie 
zniechęceni do życia religijnego, wystawiając zarówno chrześcijaństwo, jak i siebie na pośmiewisko 
swego środowiska. Trzeba było dużego wysiłku Urzędu Nauczycielskiego ówczesnego Kościoła, by ten 
ruch, prowadzący ludzi na manowce, opanować i ustawić na pewnej ewangelicznej drodze.Czym 
ludzie kierują się, słuchając fałszywych proroków, powołujących się na prywatne objawienia, 
nadzwyczajne przeżycia i różne znaki, którym nadają charakter religijny? U podstaw leży błędne 
przekonanie, że z religią mamy do czynienia tam, gdzie dokonują się rzeczy niezwykłe. Stąd też wielu 
ugania się w poszukiwaniu „cudów” i „objawień” — a nie prawdy. Jest rzeczą znamienną, że znacznie 
łatwiej zgromadzić ciekawskie tłumy, żądne sensacji, przy kłamstwie ukrytym w kolorowym 
opakowaniu, niż przy czystej prawdzie. Z tego też względu sam Bóg niechętnie posługuje się 
nadzwyczajnymi znakami. Można to obserwować w zachowaniu Jezusa, który denerwuje się, gdy 
widzi, że ludzie wędrują za Nim nie dla prawdy, którą głosi, lecz dla cudów, jakie czyni.Prawdziwa 
religijność oparta jest na odkrywaniu śladów działalności Boga w stworzonym przez Niego świecie. O 
Jego mądrości i potędze mówi tajemnica kosmosu, atomu, żywej komórki, pracy serca, miłości 
łączącej ludzi. To są zdumiewające dzieła Boga, pozostające w zasięgu naszej ręki. Księga natury 
stanowi elementarz życia religijnego i trzeba poświęcić całe życie, by nauczyć się ją czytać i śpiewać 
zawarty w niej hymn uwielbienia Boga. Ten, kto opanował tę sztukę, nie będzie biegał za 
pseudoobjawieniami i pseudocudami. Każdy kwiat, kropla rosy błyszcząca w słońcu, każdy płatek 
śniegu będzie mu mówił o obecności i mądrości Boga.Chrystus ostrzega przed fałszywymi prorokami, 
którzy z reguły lekceważą doczesność i nie umieją połączyć nieba z ziemią, spraw ludzkich ze sprawami 
boskimi. Autentyczna religijność kroczy zawsze tą najtrudniejszą drogą harmonii doczesności z 
wiecznością. Każde przeakcentowanie w jedną lub drugą stronę prowadzi na manowce życia 
religijnego.W długiej historii Kościoła zawsze pojawiali się fałszywi nauczyciele i zwodzili wielu. 
Ostrzeżenie Jezusa: „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono” jest aktualne i w naszych czasach.


