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INTENCJE MSZALNE 19.02 – 25.02

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     Poniedziałek 19 lutego

09:00 + Roman Jeka od mieszkańców ul. 
Korsarskiej, sąsiadów  i znajomych

09:00 + Rodzice: Maria i Ksawery 

17:00 + Jan, Bronisława, Roman Styn

17:00 - w intencji Kacpra z okazji 18 urodzin 

Wtorek  20 lutego
           
09:00 + Ks. Wiesław Wett i Wanda Kortas

09:00 (rez. Dettlaff)

17:00 + Franciszek Bolda od sąsiadów z ul. 
Górniczej

17:00 + Rodzice: Marta i Józef Stolarscy, brat 
Edmund

Sroda 21 lutego

07:00 + Roman Plinski od znajomych

07:00 -

17:00 + Anna Glembin w 23 r. śm., i ojciec 
Stanisław 

17:00 + Wanda Kortas od s. Róży  

  

Czwartek 22 lutego

17:00 + Maria i Alfred

Piątek 23 lutego

17:00 + Anna Rezmer w 12 r. śm.

Sobota 24 lutego
               

17:00 +  Jan i Rozalia Elwanowscy

 Niedziela  25 lutego
II Wielkiego Postu

08:00 + Józef Plinski

10:30 + Marian w rocz. śm., Marianna, 
dziadkowie Derezińscy i Jan

16:00 + Mirosław Serwa 

  

 

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ 
CHOREGO 2018 r.

 Mater Ecclesiae: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”.
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27) 

Drodzy Bracia i Siostry!

6. Jezus pozostawił Kościołowi w darze swoją moc uzdrawiania: „Te zaś znaki 
towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: (…) Na chorych ręce kłaść będą, a ci 
odzyskają zdrowie” (Mk 16, 17-18). W Dziejach Apostolskich czytamy opis 
uzdrowień dokonanych przez Piotra (por. 3, 4-8) i Pawła (por. 14, 8-11). 
Odpowiedzią na dar Jezusa jest zadanie Kościoła, który wie, że powinien 
obejmować chorych takim samym jak jego Pan spojrzeniem, pełnym czułości i 
współczucia. Duszpasterstwo służby zdrowia jest i zawsze pozostanie 
niezbędnym i istotnym zadaniem, które należy realizować z wciąż nowym 
zapałem, poczynając od wspólnot parafialnych aż po najlepsze ośrodki opieki 
zdrowotnej. Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o czułości i wytrwałości, z 
jakimi wiele rodzin opiekuje się swoimi dziećmi, rodzicami i krewnymi, 
chronicznie chorymi lub z poważną niepełnosprawnością. Opieka świadczona w 
rodzinie jest nadzwyczajnym świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna być 
otaczana odpowiednim uznaniem oraz wspierana przez stosowną politykę. 
Dlatego lekarze i pielęgniarze, kapłani, osoby konsekrowane i wolontariusze, 
członkowie rodzin oraz wszyscy, którzy angażują się w opiekę nad chorymi, 
uczestniczą w tej misji Kościoła. Jest to wspólna odpowiedzialność, która 
podnosi wartość codziennej posługi każdego.

7. Maryi, Matce czułości, pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele i 
duchu, aby umacniała ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam pomagała być 
otwartymi na chorych braci. Kościół wie, że potrzebuje specjalnej łaski, aby mógł 
sprostać swojej posłudze ewangelicznej w zakresie opieki nad chorymi. Toteż 
zjednoczmy się wszyscy w modlitwie do Matki Pana, błagając usilnie, aby każdy 
członek Kościoła przeżywał z miłością powołanie do służby życiu i zdrowiu. Niech 
Dziewica Maryja wstawia się za tym XXVI Światowym Dniem Chorego; niech 
pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem 
Jezusem i niech wspiera tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim – chorym, 
pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom – udzielam z serca 
Błogosławieństwa Apostolskiego.

Watykan 26 listopada 2017 r.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Franciszek



1 CZYTANIE: (Rdz 9, 8-15)
2 CZYTANIE: (1 P 3, 18-22)
EWANGELIA: (Mk 1, 12-15)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  PIERWSZA NIEDZIELE WIELKIEGO 

POSTU
18 LUTEGO 2018 r. 

 Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

  Rekolekcje Wielkopostne | od 18.02
W I Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne Program 
rekolekcji jest podany również w gablotce. 

Rekolekcje głosił będzie O. Michał Osek OP z Gdańska. Zechciejmy dobrze 
wykorzystać ten czas, aby właściwie przeżyć Wielki Post.
PROGRAM REKOLEKCJI:
18 lutego – niedziela

8.00 – Msza święta z pierwszą nauką rekolekcyjną dla dorosłych
10.30 – Msza święta z nauką rekolekcyjną dla dzieci szkoły podstawowej
16.00 – Msza święta z pierwszą nauką rekolekcyjną dla dorosłych
19 lutego – poniedziałek

09.00 – Msza święta z drugą nauką rekolekcyjną dla dorosłych
10.15 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci szkoły podstawowej 0- IV
11.15 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci szkoły podstawowej V-VII
16.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci
17.00 – Msza święta z drugą nauką rekolekcyjną dla dorosłych
20 lutego – wtorek

09.00 – Msza święta z trzecią nauką rekolekcyjną dla dorosłych
10.15 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci szkoły podstawowej 0- IV
11.30 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci szkoły podstawowej V-VII
16.00 – Nabożeństwo pokutne dla dzieci
17.00 – Msza święta z trzecią nauką rekolekcyjną dla dorosłych
21 lutego – środa

8.30 – 9.00 – Spowiedź święta
9.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji z czwartą nauką rekolekcyjną dla 
dorosłych
10.15 – Msza święta na zakończenie rekolekcji z nauką dla dzieci szkoły 
podstawowej
16.30 –17.00 – Spowiedź święta
17.00 – Msza święta na zakończenie rekolekcji z czwartą nauką rekolekcyjną dla 
dorosłych

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.

Dziś oraz w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale poprzedzone Koronką do 
Bożego Miłosierdzia z kazaniem pasyjnym o godz. 15.00.

Dziś rozpoczęły się rekolekcje dla dorosłych i dzieci z naszej parafii. Zachęcam do 
dobrego wykorzystania tego czasu. Program rekolekcji zawarty jest bieżącym 
biuletynie, w gablotce i na stronie internetowej parafii.

W piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej dzieci i młodzieży na godz. 
16.00, dorosłych na 17.30.

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

Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę i pielgrzymkę do Petersburga i na św. 
Warmię.

Przypominam o możliwości przynoszenia na plebanię fantów na loterię w ramach 
Parafialnego Festynu w Dzień Matki z okazji srebrnego jubileuszu istnienia 
parafii.

W czasie świąt będzie mi pomagać dwóch kapłanów, dlatego też na Wigilię 
Paschalną, dwa święta wielkanocne i odpust są wolne intencje Mszy św., 
podobnie w wakacje. Intencje na 2019 rok będę zapisywał od wtorku w biurze 
parafialnym.

Dziękując za wspólną modlitwę, życzymy z o. rekolekcjonistą wszystkim 
owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu, czasu pokuty i nawrócenia, 
dobrego odprawienia rekolekcji, które pomogą dobrze przeżyć czas Wielkiego 
Postu i przygotować się do świąt paschalnych. Niech nam Bóg błogosławi.
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