
Piątek  10  Maja

17:00 + z rodzin: Fiszer i Trzebiatowskich

18:00 + Rozalia i Józef Selke oraz Józef i 
Franciszek 

Sobota  11 Maja

15:20 - ślubna

17:00 - O zdrowie i Boże błog. w rodzinie 
Necel i Stromskich za wstawiennictwem
 NMP 

18:00 + Brunon Borski

Niedziela  12 Maja
Dobrego Pasterza

08:00 - O Boże błog. dla Róży Męskiej

10:30  - Rocznica I Komunii świętej, w 
intencji ofiarodawców budowy

16:00  - O Boże błogosławieństwo dla 
sióstr III Róży Różańcowej
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INTENCJE MSZALNE 06.05 - 12.05

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

Poniedziałek  6  Maja
    Św. Filipa i Jakuba

17:00 + Jacek Muttke w dniu ur., 
rodzice: Aniela, Paweł i szwagier 
Marel Lemke

18:00 +Jerzy w rocznice ur.

Wtorek  7  Maja

17:00 + ojciec Leon Mach

18:00 - Do św. Faustyny o zdrowie i 
Boże błog. dla sióstr z IV Róży

Środa  8 Maja
Św. Stanisława biskupa

16:30 + Jadwiga i Józef Lica, Jan i 
Maria Prena

17:00 + Stanisława i Jan Lessnau

18.00 – Za parafian ( msza we 
Władysławowie !!!)

Czwartek  9 Maja

17:00 + Magdalena Buja

18:00 + Ryszard Ciskowski w 2 r. śm.

W dniach 5-11.05.2019 w Kościele w Polsce przeżywać będziemy XI Tydzień Biblijny pod 
hasłem: "Głosili ewangelię mocą Ducha Swiętego" (1 P 1,12). Nawiązujemy także do 
Pierwszej Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski w 1979 roku.

"XI Tydzień Biblijny ma pomóc wiernym w lepszym zaprzyjaźnieniu się z Pismem Świętym. 
Chodzi tutaj o wskazanie na święte księgi jako na źródło wiary chrześcijańskiej i naszej 
kultury europejskiej. Nasza inicjatywa jest swego rodzaju zachętą, by wierni w parafiach 
tworzyli kręgi biblijne, by regularnie spotykali się na lectio divina i by żyli Słowem Bożym w 
swojej codzienności.Wspólne czytanie buduje międzyludzkie więzi, a to również jest jednym 
z celów jaki nam przyświeca. Polski Naród potrzebuje zbliżenia do Boga, On tego pragnie, a 
wspólnotowe pochylenie się nad świętym tekstem będzie nam w tym bardzo pomocne. 
Skupienie się na Piśmie Świętym jest jednym ze sposobów adoracji żywego Boga. W Biblii 
poznajemy objawiającego się nam Boga, w nim odczytujemy Jego wolę. Ono nie jest 
wyłącznie zapisem historycznych wydarzeń, ale wciąż aktualną nauką dla nas 
współczesnych.W Tygodniu Biblijnym pragniemy przekazać wiernym wrażliwość na Boże 
Słowo, które pozostawił dla nas Bóg na kartach Pisma Świętego. Życie osób, które regularnie 
czytają Pismo Święte zakorzenia się w relacji z Jezusem Chrystusem. Do tego prowadzi nas 
nasza wiara, a Pismo Święte stanowi jeden z ważniejszych w tym impulsów. Lektura Pisma 
Świętego pozwala nam spojrzeć na życie z perspektywy celu ostatecznego, jakim jest 
spotkanie ze Zbawicielem.

W tegorocznym Tygodniu Biblijnym proponujemy wiernym głębsze zapoznanie się z 
Ewangelią św. Jana. Ten tekst jest pełen ważnych i głębokich treści, nawet pojedyncze 
perykopy i sentencje potrafią wnieść wiele do naszego życia duchowego. Właściwe 
przedstawienie i rozumienie Pisma Świętego może sprawić, że stanie się ono atrakcyjną 
lekturą dla współczesnych ludzi. Dziś istnieje potrzeba przedstawiania i ukazywania ksiąg 
biblijnych z perspektywy konkretnych postaci w niej występujących. Podejmując analizę 
narracyjną należy skupić się na postaciach. Opisani w Piśmie Świętym ludzie ukazują 
duchowy rozwój i rozterki, które nie są obce nam, współczesnym wiernym.

Ważne jest by z Pismem Świętym zapoznawać dzieci. Z orędziem bożym trzeba docierać do 
najmłodszych i uwrażliwiać ich, że nie jest to opowieść baśniowa, ale rzeczywistość zbawcza, 
od której zależy charakter naszego życia duchowego".

źródło www.biblista.pl
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Zapowiedzi przedślubne :

1. Henryk Edmund Krukowski,  zam. Chłapowo i Lidia Jarek,  
zam. Chłapowo;

2. Karol Roman Bettin, zam. Wejherowo i Nikola Weronika 
zd. Plinska, zam. Chłapowo.

1. Zakończył się Tydzień Miłosierdzia, a rozpoczyna dzisiejszą niedzielą 
Tydzień Biblijny. Niech ten czas wyznaczony przez Kościół zobliguje 
nas do osobistej lektury Pisma św., zwłaszcza Nowego Testamentu. 

2. Dzisiaj majowe o 14.15 w połączeniu ze spotkaniem Żywego 
Różańca. Dzieci pierwszokomunijne mają swoją majówkę o godz. 17.00.

3. Nabożeństwa majowe w tygodniu o godz. 17.30, w niedzielę po Mszy 
św. o 16.00. Nabożeństwa majowe dla dzieci o godz. 16.00 od 
poniedziałku do piątku, począwszy od jutra. 

4. W kalendarzu liturgicznym przypada w poniedziałek święto 
apostołów Filipa i Jakuba, w środę uroczystość Św. Stanisława biskup i 
męczennika. W tym dniu Msze sw. o 16.30 i 17.00. Nie będzie Mszy św. 
o 18.00, gdyż będę na bierzmowaniu we Władysławowie.

5. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o 10.30 Rocznica I Komunii 
świętej. Z tej racji spowiedź dzieci klasy IV i ich krewnych w sobotę o 
godz. 9.00.

6. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
uświetnienia uroczystości odpustowych.

7. W zeszłą niedzielę na Caritas do puszek zebraliśmy 304 pln, w 
przyszłą niedzielę kolekta budowlana. Polecam Waszej ofiarności
sprzątanie kościoła.

8. Festyn parafialny w tym roku odbędzie w stałym miejscu w dniu 8 
czerwca (sobota). Tradycyjnie do biura można przynosić fanty na festyn 
parafialny. Zachęcamy dzieci aby w domu  zrobiły prace które mogłyby 
posłużyć na fanty: wazoniki, rysunki na szkle, ramki.

Ksiądz proboszcz Sławomir Skoblik

Rozważanie do czytania :

Umiłowany uczeń widzi sercem i w jednej chwili rozpoznaje Pana; wrażliwy przyjaciel. Piotr, jak 
to i wcześniej bywało, choć jeszcze nie widzi, to jednak na słowo Jana spieszy ku Jezusowi; 
żarliwy i porywczy. Jeden uczeń potrzebny drugiemu. Dla gminy chrześcijańskiej założonej 
później przez św. Jana Apostoła on właśnie będzie wzorem ucznia Jezusa. Natomiast dla 
Ewangelisty Mateusza doskonałym typem ucznia Jezusa będzie Piotr. Każdy z nich jest inny, ale 
razem stanowią jedność i bogactwo Kościoła. Najważniejsza jest miłość i tylko ona jest w stanie 
urzeczywistniać królestwo Boże.

O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień/maj 2007, s. 54
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