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INTENCJE MSZALNE 30.10 – 05.11

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 30 Października
                
17:00 +Dziadkowie z rodziny Bolda

18:00 + Maria Dettlaff i siostry

Wtorek 31 Października
      
17:00 + Brunon Borski z ok. urodzin

18:00 +Stanisław i Łukasz Necel, 
rodzice, bracia Krukowscy

Sroda 01 Listopada
  Wszystkich Swiętych 

08:00 + Magdalena i Ignacy Buja 
oraz Danuta, Maria, Jerzy i Bożena

10:30 + Anna, Józef Hincka, Helena 
Bolda, Janusz Olszewski

Na cmentarzu - za zmarłych parafian

Czwartek  02 Listopada
       Dzień zaduszny

                   
08:00 + Rodzice: Anna i Stanisław 
oraz siostry Bożena i Grażyna

17:00 + Ks. prob. Wiesław Wett

18:00 +Jan i Genowefa Brezińscy

Piątek 03 Listopada 

17:00 + Wanda i Antonina 
Wierzbowska w rocznice śmierci 

18:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące 

   Sobota 04 Listopada

17:00 + Małgorzata i Ignacy 
Potrykus

18:00 + Ernestyna Cebula od 5 Róży 
i Anna Potrykus 

XXXI Niedziela  Zwykła 
05 Listopadaa

08:00 + Siostry różańcowe z 3 Róży

10:30 + Z rodziny Styn i Bystram 

16:00 + Irena, Barbara, Józefa Bolda 

W środę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w 
kościele o 8.00 i 10.30. Nie ma natomiast w tym dniu Mszy 
świętej o godzinie 16.00.

Procesja z modlitwą za zmarłych na cmentarzu we 
Władysławowie rozpocznie się o godzinie 12.30 przy 
tamtejszym kościele. Po zakończeniu procesji ok. 14.00 w 
centralnej części cmentarza zostanie odprawiona Msza 
święta w intencji zmarłych. Proszę pamiętać o obowiązku 
uczestniczenia w tym dniu we Mszy świętej.

Natomiast w czwartek 2 listopada w Dzień Zaduszny Msze 
święte o 8.00, 17.00 i 18.00. Po rannej Mszy święta 
cotygodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu do 
godzinie 10.15.



 

1 CZYTANIE: (Wj 22, 20-26)
2 CZYTANIE: (1 Tes 1,5c-10) 
EWANGELIA: (Mt 22,34-40) 

XXX Niedziela Zwykła OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXX NIEDZIELE ZWYKŁA

29 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
Dobiegł końca Tydzień Modlitw w intencji misji, a przed nami dni szczególnej 

modlitwy za zmarłych.

Dobiega też końca październik. Na ostanie nabożeństwa różańcowe zapraszam w 
poniedziałek i wtorek.

We wtorek, podobnie jak w zeszłym roku zapraszam na godzinę 19.00 na 
nabożeństwo ku czci Wszystkich Świętych: Holy wins.

W środę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w kościele o 8.00 i 10.30. Nie 
ma natomiast w tym dniu Mszy świętej o godz. 16.00. Procesja z modlitwą za 
zmarłych na cmentarzu we Władysławowie rozpocznie się o godzinie 12.30 przy 
tamtejszym kościele. Po zakończeniu procesji ok. 14.00 w centralnej części 
cmentarza zostanie odprawiona Msza święta w intencji zmarłych. Proszę 
pamiętać o obowiązku uczestniczenia w tym dniu we Mszy świętej.

Natomiast w czwartek 2 listopada w Dzień Zaduszny Msze święte o 8.00, 17.00 i 18.00. 
Po rannej Mszy święta cotygodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu do 
godzinie 10.15.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Przed południem odwiedzę 
chorych z posługą sakramentalną. Spowiedź święta od godz.16.00. O 17.00 Msza 
święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, a po niej wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i Litania do NSPJ. W pierwszą sobotę miesiąca o 
godzinie 17.00 Msza święta wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi.

Pierwsze dni listopada stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego za 
zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma 
wielowiekową już tradycję. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych ratuje dusze 
z czyśćca. Odpust zupełny za zmarłych można uzyskać od 1 do 8 listopada raz 
dziennie nawiedzając cmentarz, będąc w stanie łaski uświęcającej i przyjmując 
Komunię św. oraz odmawiając modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną 
modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, kartki z wypominkami 
znajdujące się przy wyjściu, można składać w zakrystii, w kancelarii bądź na 
tacę. Złożone przy tej okazji tradycyjne ofiary, tego roku przeznaczamy na 
fundusz budowlany. Różaniec wypominkowy odprawiany będzie od 2 do 8 
listopada codziennie o godzinie 17:30.

W przyszłą niedzielę comiesięczne spotkanie Żywego Różańca – o godzinie 14.15 i 
wspólny różaniec z wypominkami.

Przy wyjściu do nabycia Gość Niedzielny i nasz parafialny biuletyn.

Na dni pamięci o naszych bliskich zmarłych niech nam Pan Bóg błogosławi.

Ks. Sławomir Skoblik

Człowiek będąc duchowym magnesem jest w stanie wytwarzać pole miłości nie tylko w 
zbliżeniu do Boga, lecz również w spotkaniu z ludźmi. Dobre ustawienie miłości drugiego 
człowieka polega na zharmonizowaniu jej z miłością Boga. Wówczas pola tej miłości 
wzajemnie się wspomagają. Człowiek kochając drugiego w Bogu, przestrzegając Jego praw, 
ubogaca siebie i innych. Jezus wzywa swoich słuchaczy do podjęcia trudu harmonizacji miłości 
Boga z miłością człowieka, gdy mówi: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 
samego”.Ktokolwiek kocha Boga z całego serca i wszystkich sił, doświadcza tajemnicy 
szczęścia i pragnie, by i inni mieli w nim udział. Dobrze pojęta miłość drugiego człowieka 
zawsze zmierza do tego, by mu pomóc w doskonaleniu miłości Boga. Innej bowiem drogi do 
prawdziwego uszczęśliwienia człowieka nie ma.Ponieważ jednak decyzję o tym, kogo i jak 
miłować, Stwórca złożył w ręce każdego człowieka, istnieje niebezpieczeństwo, że decyduje 
się on na miłość innych ludzi nie zabiegając o jej harmonizowanie z miłością Boga. W tej 
sytuacji rezygnuje z miłowania Boga i wszystkie swe siły przeznacza na miłowanie drugiego 
człowieka. Droga ta jednak nie prowadzi do żadnego twórczego rozwiązania. Wszelka bowiem 
miłość, która nie pochodzi od Boga i nie jest zharmonizowana z Jego miłością, musi umrzeć. 
Obumieranie zaś miłości, w miejsce szczęścia, przynosi nieszczęście i połączone jest z wielkim 
cierpieniem. Cierpienie to nie posiada charakteru twórczego. Co najwyżej, dobrowolnie 
przyjęte, może oczyszczać z niewłaściwie ukierunkowanej miłości i wzywać do 
zadośćuczynienia za naruszenie porządku miłości ustanowionego przez samego Boga.Wszelka 
miłość drugiego człowieka jest czysta, to znaczy prawdziwie piękna, gdy jest doskonale 
zharmonizowana z miłością Boga. Z Jego bowiem miłości się wywodzi i do Niego prowadzi. 
Stąd też nie należy się dziwić, że przykazanie miłości Boga jest największym i pierwszym 
przykazaniem, a na nim opierają się wszystkie inne zasady postępowania. Św. Augustyn po 
odkryciu tej prawdy powiedział krótko: „Miłuj Boga i czyń, co chcesz”. Piękno tej miłości jest 
bowiem tak wielkie, że ten, kto go doświadczył, nie uczyni niczego, co naruszyłoby jego 
harmonię.

Ks. Edward Staniek
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