
17:00 + rodzice, siostra Teresa, brat 

Józef, szwagrowie i Józef

18:00 + Walenty, Zofia Knop

18:00 - O szczęśliwą operację dla 

mamy i zdrowie

Piątek  1 Sierpnia

17:00 + Helena Kaczmarek i rodzice z 

obojga stron

18:00 + Mirosław Serwa

Sobota  2 Sierpnia

17:00 + Potrykus: Roman w rocz. ur. i 

Anna

17:00 + mąż Franciszek, brat Augustyn, 

syn Roman

18:00 + Lucyna Myślisz w rocz. śm., 

Maria Podrecka w rocz. śm.

18:00 + Kazimierz i Wiesława 

Kuterasińscy w r. śm.

Niedziela  3 Sierpnia

XVIII Zwykła

 08:00 + Maria Pieniążek w 2 r. śm.

10:00 + Roman Plinski od rodziny 

Jutrowskich

11:30 + Aleksandra i Józef Wittstock

20:00  + Ernestyna i Zbigniew Cybula, 

z obojga stron
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INTENCJE MSZALNE 29.07 - 04.08

  

    
         

Poniedziałek  29 Lipca
Św. Marty

17:00 + Krzysztof Goyke w r. śm., mąż 
Bonifacy Goyke

17:00 + Łucja, z rodzin Berta i Glembin

18:00 + Wanda Kortas (gr. 29)

18:00 + Bronisław Pikala w 6 r. śm.

Wtorek  30 Lipca
17:00-

17:00 + Marianna i Stefan Zielińscy

17:00 + Katarzyna oraz rodzice: Władysława 
/ona/ i Augustyn

18:00 + Wanda Kortas (gr. 30)

18:00 + Jan Budnik w r. śm.

18:00 - za parafian

Środa  31  Lipca
Św. Ignacego Loyoli

17:00 -

17:00 + z rodz. Styn i Marzejon

17:00 + Potrykus: Ignacy w dniu ur. i 
Małgorzata

18:00 + Anna Goyke od sióstr z I Róży

18:00 + Stanisław Jankowski

Czwartek  25 Lipca
Św. Alfonsa Marii 

Liguoriego

17:00 + Gerard oraz rodzice Monika i Józef

 

Wspólny marsz przez radosny śpiew religijnych piosenek umila grupa muzyczna. 
Kwatermistrzowie dwoją się i troją, by każdemu pielgrzymowi zapewnić nocleg. Od 1993 
roku pielgrzymi śpią ”pod dachem” – u gospodarzy, w szkołach, remizach strażackich, czy 
domach kultury. Nad sprawnym i bezpiecznym przejściem przez drogi czuwają bracia 
porządkowi, a za działanie sprzętu nagłaśniającego grupa technicznych. Zbolałe nogi i inne 
dolegliwości opatruje grupa medyczna, w której każdego roku wchodzą wykwalifikowani 
lekarze, pielęgniarki, ratownicy oraz studenci medycyny. Nad kwestiami organizacyjnymi 
czuwa sekretariat pielgrzymki zwany bazą, a za transport plecaków i sprzętu odpowiadają 
kierowcy. Tak więc każdego roku kilkadziesiąt osób bezinteresownie służy pielgrzymkowym 
braciom i siostrom swoimi talentami. 

W roku 2006 Pielgrzymka Kaszubska obchodziła jubileusz 25 – lecia swojego istnienia. Ten 
wyjątkowy jubileusz musiał być uczczony w wyjątkowy sposób. Kaszubi postanowili 
przedłużyć pielgrzymowanie do krzyża na Giewoncie. Pielgrzymka Kaszubska wydłużyła 
swoją trasę o 300 km, w 26  dni przeszli razem ok. 940 km. Po tym wydarzeniu pojawiła się 
idea by w 30 – lecie pielgrzymki udać się do sanktuarium Maryjnego w Lewoczy na Słowacji. 
Pielgrzymi w ten sposób przeszli 1040 km w 29 dni. Gdy 2013 roku papież Franciszek ogłosił, 
że następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie w 2016 roku dla Kaszubów 
„wszystko było jasne”: 35 – lecie pielgrzymki uczcimy idąc do Krakowa na spotkanie z 
papieżem. W ten sposób do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach i 
na Światowe Dni Młodzieży pielgrzymi pokonali ok. 775 km w 23 dni. 
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Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

i Osób Uzależnionych

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby przemienić pogrążony w grzechu 
świat w królestwo dobra i miłości. Nam, swoim uczniom, nakazał głosić Dobrą 
Nowinę w mocy Ducha Świętego wszystkim ludom i narodom. Jednym z 
potężnych środków przemiany świata w Królestwo Boże jest gorliwa i 
wytrwała modlitwa. Sam Jezus Chrystus, Boży Syn, dał nam przykład 
nieustannej modlitwy, do niej zachęcał i uczył jej. W dzisiejszej Ewangelii 
słyszymy Jego słowa: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; 
kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, 
znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Łk 11, 9-10). Dlatego w sierpniu, miesiącu 
abstynencji, będziemy prosić Dobrego Ojca w intencji wszystkich synów i 
córek polskiej ziemi, aby odrzucili to wszystko, co ich zniewala, co odbiera im 
wolność wewnętrzną, a jednocześnie grozi naszej Ojczyźnie utratą wolności 
zewnętrznej. Czynimy to w duchu odpowiedzialności za budowanie Królestwa 
Bożego na naszej ojczystej ziemi. Czynimy to w duchu odpowiedzialności za 
„to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska” (św. Jan Paweł II, 
Jasna Góra 1983 r.).

Zapowiedzi przedślubne

Bartosz Becker ,zam. Chłapowo i Małgorzata Konkol, zam. Jastarnia

1. W tym tygodniu  rozpoczniemy sierpień – miesiąc ważnych dla Polski rocznic i wydarzeń, wśród 
których znajduje się 75. rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego 63. rocznica Jasnogórskich 
Ślubów Narodu, 99. Cudu nad Wisłą, a także 39. rocznica narodzin „Solidarności”. Od 1984 r. 
sierpień obchodzony jest jako miesiąc trzeźwości, bowiem powagę tych wydarzeń, wielu 
podkreśla m.in. podejmowaną abstynencją i modlitwą o trzeźwość narodu, do czego zachęca nas 
jak co roku także Episkopat Polski.

2. Wszystkich gości, których serdecznie witamy, zachęcamy po Mszy św. do adoracji relikwii św. 
Jana Pawła II, które są wystawione na marmurowym klęczniku i zapraszamy na Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia, która jest odmawiana u nas codziennie przez cały rok o godz. 15.00. W 
środę w naszej parafii po Mszach świętych Nowenna do MBNP. Spowiedź święta codziennie 
przed Mszą św.

3. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek św. Martę, w środę św. Ignacego Loyolę (odpust 
w Jastrzębiej Górze), w czwartek św. Alfonsa Marię Liguoriego

4. W tym tygodniu przypada I czwartek (adoracja od. godz. 9.15-10.15) i I piątek miesiąca. W I 
piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od godz. 16.00.  Msza św. o godz. 18.00 wotywna o 
NSPJ, po niej wystawienie Najśw. Sakramentu i Litania do NSPJ oraz Akt Ofiarowania. W tym 
dniu od godz. 9.00 ks. proboszcz odwiedzi chorych z posługą sakramentalną. W pierwszą sobotę 
miesiąca Msza św. o godz. 17.00 jest wotywną o Niepokalanym Sercu NMP.

5. Spotkanie Żywego Różańca w przyszłą niedzielę o godz. 14.15 w kościele.

6. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i zaopatrzyć się w biuletyn.
Jest do nabycia Jest też kalendarz parafialny w cenie 25 złotych, jako cegiełka na budowę 
kościoła i pamiątka z Chłapowa. 

7. Księża Chrystusowcy zapraszają codziennie na filmy chrześcijańskie do Domu Parafialnego we 
Władysławowie. Bliższe informacje w gablotkach.

8. W drugiej połowie sierpnia w dni powszednie i w uroczystość Wniebowzięcia NMP są wolne 
intencje Mszy świętych. Zachęcamy, by sprawy rodzinne, dziękczynno-błagalne włączać w 
najważniejszą modlitwę Kościoła – Eucharystię. Intencje zamawiamy w biurze parafialnym. 

9. Podobnie jak w ubiegłym roku, na początku sierpnia ks. proboszcz osobiście będzie roznosić po 
parafii opieczętowane koperty na budowę kościoła. Dobrowolne ofiary będzie można anonimowo 
złożyć do koperty i położyć w niedzielę na tacę. Przeznaczone zostaną one na elewację 
południowej ściany kościoła.  Dzisiaj Ks. proboszcz głosi kazania i zbiera pieniądze na budowę 
kościoła w Juracie, za tydzień w kościele OO. Oblatów św. Józefa w Gdańsku. Za tydzień w 
naszej parafii oo. oblaci będą głosić Słowo Boże i rozprowadzać kalendarze misyjne.

10. Bardzo dziękuję o. Jordanowi za pomoc w parafii w całym miesiącu lipcu, za głoszone słowo 
Boże, sakrament pokuty i odprawianie Eucharystii.

Trwają wakacje, witając przybyłych do nas Gości dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy 
wszystkim radosnego i owocnego przeżywania rozpoczynającego się tygodnia. Przyjmijmy Boże 
błogosławieństwo.

Ksiądz proboszcz Sławomir Skoblik
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