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PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12, 84-120 
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INTENCJE MSZALNE 12.03 – 18.03

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     
Poniedziałek 12 marca

17:00 +  Dusze w czyśćcu cierpiące  

18:00 + Aleksandra Krukowska

18:00 + Anna, Franciszka, Tadeusz, Kamil 
Styn 

Wtorek  13 marca
           
17:00 + Dziadkowie: Rozalia i Feliks

18:00 + Franciszek Bolda od sąsiadów z ul. 
Górniczej

Sroda 14 marca

17:00 + Rodzice: Jeka i Pieper

18:00 + Mąż Zygmunt w 6 r. Sm., rodzice, 
teściowie, szwagrowie: Zbigniew i Roman 

Czwartek  15 marca

17:00 +  Dziadkowie Plinscy

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

  

Piątek  16 marca

17:00 +  Leon, Aniela Jeka

18:00 + Julianna i Łucja w rocz. ich 
śmierci oraz Paweł i Jan Glembin

Sobota 17 marca
               

17:00 +  Aniela i Feliks Ciskowscy 

18:00 + Rodzice: Antoni i Wincenta 
Pieper 

 Niedziela  18 marca
V Wielkiego Postu

08:00 + Stefan Mudlaff oraz Hubert 
Jutrowski 

10:30 + Brunon Hincke, Elżbieta 
Pokrywka w rocz. śm., Stanisław 
   i Małgorzata

16:00 + Irena Bolda w rocz. śm.

16:00 + Mama Anna, ojciec Józef, 
Helena i Janusz 

  

 

WIELKI CZWARTEK 2018

Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę
Inicjatywa www.kaplani.com.pl

Po raz dziewiąty tegoroczny Wielki Czwartek 
chcemy związać z inicjatywą środowiska 
strony www.kaplani.com.pl. Jest ona 
zaproszeniem do 30. dniowej modlitwy za 
kapłanów.
Otrzymamy 30 wizytówek. Na każdej 
wizytówce jest wypisane imię i rok święceń 
jednego kapłana. W ten sposób modlitwą 
zastają objęci wszyscy kapłani diecezjalni i 
zakonni w Polsce.

Osoby zainteresowane modlitwą będą mogły 
je otrzymać po Liturgii Mszy Wieczerzy 
Pańskiej. Wszelkie wskazówki dotyczące 
modlitwy są umieszczone na każdej z intencji.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął 
Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek 
Głódź. Księży Proboszczów oraz Księży 
Rektorów i wszystkich księży zapraszamy do 
włączenia się w to dzieło.



1 CZYTANIE: (2 Krn 36, 14-16. 
19-23) 
2 CZYTANIE:  (Ef 2, 4-10)
EWANGELIA: (J 3, 14-21)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA IV NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU

11 marca 2018 r. 

IV Niedziela Wielkiego Postu

  

    

    Dzisiejsza, IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Radości (Laetare). 
W połowie czasu pokuty Kościół zaprasza nas do radości, której źródłem jest sam 
Bóg i Jego wierna miłość. Odczuwamy także radość z wytrwania w  wielkopostnych 
postanowieniach. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy także do podejmowania 
przemieniających nas postanowień, do spełniania dobrych uczynków i do 
podzielenia się z najbardziej potrzebującymi bliźnimi poprzez ofiary złożone do 
skarbony z „Jałmużną wielkopostną”.

W dniach 13, 14, 20, 21 marca 2018 biuro parafialne nieczynne. W razie potrzeby 
wezwania księdza do chorego prosimy o kontakt z księżmi z Władysławowa. Biuro 
parafialne będzie czynne w tych dwóch tygodniach w czwartek o stałej porze i 
dodatkowo w piątek od 15.15-16.00.

Dziś Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15.00 i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

W piątek zapraszamy do kościoła na Drogę Krzyżową: dla dzieci o godz. 16, dla 
dorosłych o 17:30. W piątek po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie w kościele dla 
wyjeżdżających na Warmię. Proszę o przyniesienie 100 pln zaliczki.

Polecamy uwadze wiernych nowy numer Gościa Niedzielnego i aktualny biuletyn 
parafialny, w które zaopatrzyć się można za drobną ofiarą przy wyjściu z kościoła.

W związku z organizacją festynu parafialnego w dniu 26 maja prosimy o przynoszenie 
fantów na loterię do biura parafialnego.

Ogłaszamy także dla dzieci konkurs na palmę, który rozstrzygniemy w niedzielę 
palmową na Mszy św. o godz. 10.30.

Kolekta w 1 dzień świąt wielkanocnych przeznaczona będzie w całości na rachunek za 
grzanie kościoła. Jeśli będzie zimno, w czasie Świąt od Wielkiego Czwartku do 
Poniedziałku Wielkanocnego kościół będzie ogrzewany.

Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę na budowę kościoła. Trwają prace na 
chórze. Czekamy na wstawianie kolejnych drzwi do kościoła i okna na południowej 
ścianie. Zamówione zostały już okna na północną ścianę kościoła, poręcz na klatkę 
schodową na wieżę i podłoga do kaplicy za prezbiterium.

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

Ks. Sławomir Skoblik
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