
Intencje Mszalne  14 VI – 20 V 2021 

PONIEDZIAŁEK 

Błog. Michała 

Kozala 

14 VI 

 

17.00 

18.00 

+ Klara i Ksawery Hincke 

+ Adam i Marta 

WTOREK 

 

15 VI 

 

08.00

17.00 

18.00 

+ Anna Rozenkranz od II Róży 

+ Jan i Halina Hincke i ich rodzeństwo 

+ mama Genowefa Bięga z ok ur. 

ŚRODA 

16 VI 

 

 

08.00

17.00 

18.00 

+ Bernadeta Lubomirska z racji pogrzebu 

+ Regina Dettlaff w 3 r. śm. 

+ Jarosław Ziółkowski 

CZWARTEK 

Św. Alberta 

Chmiel. 

17 VI 

 

08.45

17.00 

18.00 

+ Ryszard Widera z racji pogrzebu 

+ Magdalena Buja w 9 r. śm, Danua Bolda w 11 r. śm. 

+ Józef, Leszek, Mirosław 

PIĄTEK 

 

18 VI 

 

 

08.00 

17.00 

 

18.00 

+ Anna Rozenkranz od II Róży 

+ Hincke: Brunon i Gertruda, Małgorzata Pokrywka  

   z ok. urodzin, Stanisław   i Elżbieta 

+ Irena i Franciszek Bystram, brat Zbigniew 

SOBOTA 

19 VI 

 

17.00 

18.00 

+ Jeka: Franciszek w 7 r. śm. i Barbara 

+ Mirosław Serwa 

NIEDZIELA 

XII Zwykła 

20 VI 

08.00 + ojcowie Stefan i Hubert 

10.30 + Jeka: Jadwiga w r. ur. i Michał 

16.00 + Plinscy: Jan i Franciszka 
 

  

   

kartka z kalendarza 

Michał Kozal (ur. 25 września 1893 w Nowym Folwarku, zm. 26 
stycznia 1943 w Dachau (KL)) – polski duchowny rzymskokatolicki, 
rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w 
Gnieźnie, prezbiter, biskup pomocniczy włocławski w latach 1939–
1943, męczennik oraz błogosławiony Kościoła katolickiego. 
Adam Hilary Bernard Chmielowski (znany również jako święty Albert 
Chmielowski lub święty Brat Albert; herbu Jastrzębiec; ur. 20 
sierpnia 1845 w Igołomi, zm. 25 grudnia 1916 w Krakowie) –
 polski zakonnik franciszkański, założyciel zgromadzenia 
albertynów i albertynek, powstaniec, malarz, święty Kościoła katolickiego, znany z 
pełnego poświęcenia pracy dla biednych i bezdomnych. 
 

  

Misericordia Domini 
 

  

  13 czerwca 2021 
 

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. W tym tygodniu przypada jutro wspomnienie  bł. Michała Kozala, 
w czwartek św. brata Alberta Chmielowskiego.  

2. U ministrantów można nabyć  nowy numer „Gościa Niedzielnego” 
i biuletyn parafialny. Jest już kalendarz parafialny na przyszły rok 
w cenie 20 PLN. 

3. W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej parafii 
przedstawiciela GSD. Ten dzień w naszym dekanacie będzie 
szczególną okazją do modlitwy za nasze seminarium. Kolekta 
przeznaczona jest na utrzymanie tej diecezjalnej uczelni. 

4. Bóg zapłać za ofiary złożone na utrzymanie parafii i te składane 
do puszki na sprzątanie, oraz za dzisiejszą kolektę budowlaną. 
Przy skarbonce dla naszych gości wyłożone są cegiełki na budowę 
kościoła. Do mieszkańców naszej parafii zostaną one przyniesione 
przez panów, roznoszących koperty na początku wakacji.  

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/25_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1893
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Folwark_(powiat_krotoszy%C5%84ski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/26_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/26_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1943
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dachau_(KL)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duchowie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prymasowskie_Wy%C5%BCsze_Seminarium_Duchowne_w_Gnie%C5%BAnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prymasowskie_Wy%C5%BCsze_Seminarium_Duchowne_w_Gnie%C5%BAnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiter
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_w%C5%82oc%C5%82awscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99czennik
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82ogos%C5%82awiony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrz%C4%99biec_(herb_szlachecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/20_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/20_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1845
https://pl.wikipedia.org/wiki/Igo%C5%82omia
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1916
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakonnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzeci_Zakon_Regularny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albertyni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albertyni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albertynki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki


 
Rycerze Kolumba 
Od jedenastu lat na terenie Archidiecezji Gdańskiej funkcjonują wspólnoty Zakonu 

Rycerzy Kolumba - bratniej organizacji zrzeszającej mężczyzn, którzy są 

praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą 

Apostolską. Zakon został założony 139 lat temu przez błogosławionego proboszcza 

ks. Michaela 

McGivney’a, w amerykańskim New Haven. Obecnie całkowita liczba członków tej 

wspólnoty  na świecie wynosi ponad 2 miliony. W Polsce Rycerzy jest prawie 7 

tysięcy, w tym ponad 600 księży i kilkunastu biskupów. Do Polski Rycerze Kolumba 

zostali zaproszeni przez św. Jana Pawła II. 

Rycerze Kolumba w swoich działaniach kierują się zasadami miłosierdzia, jedności 

i braterstwa. Realizują je w swoich parafiach pod kapelańską opieką proboszcza.  

Mają swój statut, struktury i cele. Podstawą istnienia jest formacja katolickiego 

mężczyzny, który buduje swoją wiarę w gronie braci, a jednocześnie ochrania i 

prowadzi swoich bliskich do Chrystusa. Aspekt duchowy przekłada się na uczynki 

miłosierdzia: od najprostszych prac na rzecz parafii, po konkretne zadania 

wykonywane 

w ramach proponowanych programów Zakonu Rycerzy Kolumba. 

         Obszary działań to: wiara, rodzina, społeczność i życie. W porozumieniu z 

kapelanem bracia organizują i uczestniczą w modlitwach i wydarzeniach religijnych; 

bronią wartości rodziny i dają świadectwo własnego życia; troszczą się o religijną 

integrację swojej parafii i miejscowości; bronią życia od poczęcia do naturalnej 

śmierci. Ponadto włączają się w akcje charytatywne i dzieła miłosierdzia, często we 

współpracy 

z innymi grupami w parafii. W ten sposób, jako katolicy świeccy, podejmują swoją 

odpowiedzialność za Kościół. 

Na terenie naszej Archidiecezji działają 4 samodzielne Rady, 5 kolejnych jest w fazie 

kształtowania, kilku następnych proboszczów wyraziło chęć utworzenia Rady w 

swoich parafiach. Propagowanie i nabór nowych członków odbywa się poprzez 

zapraszanie przez księży proboszczów oraz Rycerzy konkretnych mężczyzn z parafii. 

Rycerzami Kolumba stają się poprzez udział w uroczystej ceremonii, która odbywa 

się w kościele i jest otwarta dla całej wspólnoty parafialnej. Ich działania owocują z 

czasem kolejnymi kandydatami. Na prośbę proboszcza istnieje możliwość 

zorganizowania tzw. niedzieli rycerskiej, z homilią, krótkim świadectwem i zachętą 

skierowaną do mężczyzn. 

 

Kontakt: ks. Krystian Wilczyński, Archidiecezjalny Kapelan Duszpasterstwa Zakonu 

Rycerzy Kolumba: tel. 508118394, xwilczynski@gmail.com;  p. Jacek Pisz, Delegat 

Rejonowy: tel. 607297810, dd14@rycerzekolumba.com 

 

 

Sprawa pogrzebów 

 

- Na początku chciałem powiedzieć, że wraz ze śmiercią ks. Wiesława Msze św. 

pogrzebowe mają miejsce w naszym kościele. Wiem od osób starszych, że cieszą się, 

że te nasze nabożeństwa są w naszej świątyni bo o ten kościół się starali. I muszę 

Was pochwalić, że po 5 latach zauważyłem bardzo dobrą praktykę, że więcej ludzi 

jest na Mszy św. pogrzebowej, niż na nabożeństwie na cmentarzu. Jest to godne 

podkreślenia, bo w mieście jest na odwrót, trzy sąsiadki na rannej Mszy, i 30 osób na 

cmentarzu około południa. Tu czujecie istotę sprawy!!. 

- Dzięki temu, że pusta noc jest w kościele, także więcej osób przychodzi na ten 

wyjątkowy wieczór do kościoła, a ja z ochotą otwieram go, zamykam niejako 

czuwając z wami.  

- Piękną polską tradycją jest trwanie w modlitwie do dnia pogrzebu, zwłaszcza przez 

najbliższych w domu. Ponieważ wielu chce w tej modlitwie uczestniczyć, a warunki 

domowe ku temu nie służą może ona być w kościele. Jeśli pogrzeb jest w krótkim 

czasie od śmierci, modlitwa ta może być w całości w kościele. Jeśli pogrzeb jest 

rozciągnięty w czasie np. na skutek sekcji zwłok, oczekiwania na przyjazd krewnych, 

różaniec w kościele ograniczamy do trzech dni poprzedzających pogrzeb włącznie z 

pustą nocą.  

- Zgadzam się, jeśli na to warunki pozwalają (tzn nie ma upału, a zwłoki są całe), aby 

otworzyć trumnę na ostatnie pożegnanie. Wiem, że inni księża tego zabraniają. Ja 

jestem w tym temacie na to wrażliwy.) Wiem też, że wszystkim to się nie podoba. 

Powiem jasno, zanim umrą mogą zastrzec, aby trumna była zamknięta, a pusta noc 

była w kaplicy przedpogrzebowej  we Władysławowie. 

- Liturgia pogrzebowa przebiega w ten sposób, że po Mszy św. udaje się procesja na 

cmentarz. Ponieważ jest on oddalony 2, 5 km, liturgia rozpoczyna się od bramy 

cmentarza i następnie jest kontynuowana przy grobie.  

- Ponieważ jesteśmy autonomiczną parafią a nie filią Władysławowa, nie ma 

potrzeby rozpoczęcia liturgii przy kościele we Władysławowie  a tym  samym 

absorbowania naszym pogrzebem obsługi parafii we Władysławowie , ani w 

jakimkolwiek innym miejscu – od jakiegoś parkingu, czy początku , parku, czy 

skrzyżowania ulic..- Jeśli komuś bardzo zależy na kondukcie i przekłada wyżej 

pochód z trumną nad nabożeństwo w naszym kościele i na cmentarzu, tzn, do istoty 

pogrzebu!!!! zalicza przemarsz z wieńcami, chorągwiami i ,świecami to w takim 

razie  załatwia formalności z Mszą św. pogrzebową  we Władysławowie jak było 

wcześniej lub załatwia zgodę z Urzędu Miasta i policji na zajęcie pasa drogowego na 

kondukt z Chłapowa na cmentarz. Dla przestrzegania prawa o ruchu drogowym  

potrzeba  t zgody na zajęcie pasa drogowego przechodząc konduktem z kościoła we 

Władysławowie na cmentarz. 

 

https://poczta.wp.pl/w/
https://poczta.wp.pl/w/

