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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  10   MARZEC 2019 r.

INTENCJE MSZALNE 04.03 – 10.03

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek  11 Marzec

09:00 + Marek Goyke w 7 r. śm.

09:00 + rodzice z obojga stron Jeka i Pieper

18:00 - za parafian

18:00 - 

Wtorek  12 Marzec

09:00 + rodzice: Joanna i Juliusz Potrykus

09:00 + ojciec Leon Mach

18:00 - za parafian

18:00 -

Środa  13 Marzec

08:00 - za parafian

09:00 + Franciszka i Jan Linscy

16:00 -

18:00 + Regina Dettlaff

18:00 +  rodzice: Antoni i Wincenta Pieper 
w r. śm.

 Czwartek  14 Marzec

17:00 + Stanisław w 11 r. śm. oraz Anna 
Czapp

18:00 + Zygfryd oraz Feliks Buja

Piątek  15 Marzec

17:00 + Aniela i Leon Jeka

18:00 + + rodzice, dziadkowie, 
rodzeństwo Roeske

Sobota  16  Marzec

17:00 + dziadkowie z obojga stron

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

 Niedziela  17 Marzec
II Wielkiego Postu                 

 

08:00 + Stefan, Marta i Andrzej 
Mudlaff

10:30 + Franciszek, Henryka /ona/, 
Marcjanna i Jan Ceynowa

16:00 + Aniela i Feliks Ciskowscy

ZAPOWIEDŹI PRZEDŚLUBNE:

– Jarosław Styn, kawaler z 
Chłapowa

– Emilia Kohnke, panna z 
Jastrzębiej Góry 

Rekolekcje Wielkopostne  

Niedziela 10 marca 2019 roku

18.00 /sobota/ 8.00 i 16.00 – Msza św z nauką 
wstępną dla dorosłych

10.30 – Msza św. z nauką wstępną dla dzieci

Poniedziałek – Środa 11-13 marca 2019 roku

9.00 i 18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

8.00 – nauka dla dzieci: 0- IV

16.00 – nauka dla dzieci: V- VIII

Spowiedź święta w środę od 15.30 dla dzieci i 
od 17.00 dla dorosłych



1 CZYTANIE: (Pwt 26, 4-10) 
2 CZYTANIE:  (Rz 10, 8-13) 
EWANGELIA: (Łk 4, 1-13) 

I Niedziela Wielkiego Postu OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA I NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU

10 MARZEC 2019 r.

1. 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.

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

3. 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.

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

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

6. Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę i pielgrzymkę na Powiśle i do 
Górki Klasztornej

7. W marcu i na początku kwietnia jest wolnych wiele terminów Mszy 
świętych w ni powszednie.

8. W przyszłą niedzielę ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na rzecz 
dzieła pomocy misjonarzom

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.

Ks. Proboszcz Sławomir Skoblik

Życie Św. Doroty

Razem z mężem Dorota nawiedziła w roku 1384 Akwizgran, by uczcić 
relikwie męki Pańskiej. Następnie wspólnie odwiedzili słynne sanktuarium 
Matki Bożej w Einsiedeln (Szwajcaria). Pobyt tam wywarł na nich tak silne 
wrażenie, że sprzedali warsztat i dom, i udali się z nową pielgrzymką do 
sanktuariów europejskich. Trwała ona dwa lata (1385-1387) i przebiegała 
wśród wielkich niewygód i niebezpieczeństw ze strony rozbójników. 
Małżonkowie dotarli prawdopodobnie do Santiago de Compostella i do 
Marsylii. W niektórych klasztorach żeńskich Dorota zetknęła się z nową 
formą ascezy przez zamurowanie się w klasztorze. Wreszcie Dorota w roku 
1389-1390 udała się sama z pielgrzymką do Rzymu na rok jubileuszowy, 
ogłoszony właśnie przez papieża Urbana VI.

Błogosławiona Dorota z MątowówW tym czasie zmarł jej mąż. Teraz wolna, 
mogła oddać się na wyłączną służbę Bożą. Po powrocie zamieszkała w 
Kwidzynie w ciasnej komórce u pobożnej niewiasty, Katarzyny Mulner, by 
korzystać z kierownictwa duchowego Jana z Kwidzyna (Johanna von 
Marienwerder). On też poparł u biskupa pomezańskiego (kwidzyńskiego) 
prośbę Doroty o pozwolenie na całkowite odcięcie się od świata przez 
zamurowanie w celi przy tamtejszym kościele katedralnym. Po półrocznej 
próbie Dorota otrzymała zezwolenie. 2 maja 1393 r. uroczyście 
wprowadzono ją do celi wymurowanej w kościele od strony prezbiterium 
katedry. Przez zakratowane okienko od strony kościoła przynoszono jej 
Komunię świętą i dawano pokarm. Do okienka jej celki od strony cmentarza 
przychodzić zaczęli mieszczanie w różnych swoich sprawach z prośbą o 
modlitwę i o poradę. Przez trzecie okno widziała niebo. W celi tej 
przebywała 14 miesięcy. W tym czasie otworzyły się jej stygmaty, do tej 
pory tylko bolesne, ale niewidoczne. Wyczerpana niezwykłą pokutą, zmarła 
25 czerwca 1394 r.
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