
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12, 84-120 
CHŁAPOWO , TEL. 58 674 23 23 WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 

INTENCJE MSZALNE 03.04 – 09.04

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

zgłosić w celu korekty.  

  

     
       

V Niedziela Wielkiego Postu  02 KWIETNIA 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 03 KWIETNIA

17:00 +  rodzice Aniela i Feliks 
Ciskowscy i dziadkowie  
z  obojga stron  

18:00 +  rodzice: Antoni i Wincenta 
Pieper oraz rodzice Labuda

WTOREK – 04 KWIETNIA

17:00 +  Jan i Leon Jeka 

18:00 + Franciszek Gojke

ŚRODA – 05 KWIETNIA

17:00 + ojciec Zygfryd i 
dziadkowie Becker

18:00 +  ojciec Leon i dziadkowie 
Plińscy

CZWARTEK – 06 KWIETNIA

17:00 + mama Zofia

18:00 +  ks. prob. W. Wett

18:30 + Franciszka Kochańska 
od Lucyny i Tomasza Gołąbów 

PIĄTEK – 07 KWIETNIA

17:00 + ojciec Józef i matka 
Krystyna

18:00  + Wanda i rodzice 
Wierzbowscy

18:30 + ks. prob. W. Wett – od 
Żywego Różańca

SOBOTA –08 KWIETNIA

08:00  - O zdrowie i Boże 
błog. dla rodziny Potrykus  

18:00 + Jan i Klara 
Kobieczyńscy

NIEDZIELA – 09 KWIETNIA

08:00 +  Irena, Agnieszka, Teofil 
Bolda 

10:30 - w intencji 
ofiarodawców budowy  

16:00 +  Bolesław Bigott w 
darze na urodziny i Anna

Bracia i Siostry!

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem trwającej od ponad 6 lat 
wojny w Syrii. Wskutek tego konfliktu pomocy humanitarnej 
potrzebuje ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci. Wśród wielu 
inicjatyw pomocy cierpiącym jest przygotowany i realizowany przez 
Caritas Polska program „Rodzina Rodzinie”, który umożliwia 
materialne wsparcie konkretnej syryjskiej rodziny. Dzięki 
zaangażowaniu pojedynczych osób, a także całych rodzin, instytucji, 
wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest już 2225 rodzin w 
Aleppo.

Serdecznie zachęcam wszystkich diecezjan, zwłaszcza poszczególne 
parafie, do podjęcia pomocy konkretnym rodzinom w Syrii, tak 
boleśnie dotkniętym dramatem wojny. Nazwiska rodzin oczekujących 
na naszą pomoc znajdziemy na internetowej stronie 
(rodzinarodzinie.caritas.pl). (W tym celu Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej utworzyła specjalne subkonto „Pomorskie Rodzina – 
Rodzinie” 57 1160 2202 0000 0000 9060 5732). Z szczególną prośbą 
zwracam się do księży proboszczów o koordynowanie tą akcją tak, 
aby każda parafia otoczyła pomocą przynajmniej jedną syryjską 
rodzinę. Również na rzecz ofiar wojny w Syrii będzie miała miejsce 
specjalna zbiórka do puszek w Niedzielę Miłosierdzia – 23 kwietnia br.

Wszystkim, którzy w duchu miłosierdzia włączą się w dzieło pomocy 
cierpiącym wskutek wojny rodzinom syryjskim, z wdzięcznością 
błogosławię.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup

Metropolita Gdański



1 CZYTANIE: (Ez 37,12-14)
2 CZYTANIE: (Rz 8,8-11)
EWANGELIA: (J 11,1-45)

 OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

02 kwietnia 2017 r.

 

1. Przeżywamy dziś V Niedzielę Wielkiego Postu. Krzyże zasłonięte fioletowymi 
tiulami przypominają nam o zbliżających się Świętach Paschalnych.  

2. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy 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”. Także polecam Waszej ofiarności kwiaty do Grobu Pańskiego.

3. W dalszym ciągu zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Gorzkie 
Żale z rekolekcyjnym kazaniem pasyjnym dziś o godz. 15.15. Wcześniej o 14.15 
spotkanie Żywego Różańca. Droga Krzyżowa w piątek: dla dzieci o godz. 16, dla 
dorosłych o 17:30.  

4. Jutro o 19.00 spotkanie Rady Parafialnej na plebanii.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Przed południem odwiedzę 
chorych z posługą sakramentalną. Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą św., w 
piątek od 15.15 do Drogi Krzyżowej o 16.00. Po Mszy św. o godz. 18.00 wystawienie 
Najśw. Sakramentu i nabożeństwo wynagradzające Najśw. Sercu Pana Jezusa. 

6. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy świętej. Uroczysta 
procesja z palmami od plebanii do kościoła o godz. 10.30. Po Mszy św. rozstrzygnięcie 
konkursu na najładniejszą palmę. Przed kościołem lektorki będą rozprowadzać 
własnoręcznie wykonane palmy.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a także 
za symboliczną ofiarę nasz biuletyn parafialny.

8. Dziś także zapowiadana zbiórka do puszek na rzecz hospicjum, za tydzień kolekta 
budowlana, a także zbiórka do puszek na rzecz fundacji: Waleczne serduszko Jasia. 

9. Zachęcam do włączenia się, bądź indywidualnie, bądź rodzinami w akcję pomocy 
syryjskim rodzinom: Rodzina Rodzinie.

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

Ks. Sławomir Skoblik

V Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela Palmowa
Poświęcenie palm podczas Mszy św. 8.00 i 16.00;
10.30 - Procesja z palmami od plebanii 
do kościoła ;
Wielki Wtorek
16-18.00 – Spowiedź przedświąteczna;
Wielki Czwartek
18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej
 z obrzędem mandatum i przeniesienie Najświętszego Sakramentu 
do Kaplicy Przechowania, adoracja do północy według ustalonego 
porządku
Wielki Piątek
9-18.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu w ciemnicy według 
ustalonego porządku;
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej i przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu do Kaplicy Grobu Pańskiego, adoracja do północy;
Wielka Sobota
9-18.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu w Kaplicy Grobu Pańskiego 
według ustalonego porządku;
10, 11, 12, 13 – poświęcenie pokarmów wielkanocnych 
(przynosimy skarbonki z jałmużną wielkopostną);
22.00 – Wigilia Paschalna z liturgią chrzcielną i procesja 
rezurekcyjna (przynosimy świece);
Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny
Msza św. o godz. 8.00, 10.30 i 16.00.



 

 

Słowo mandatum pochodzące z języka łacińskiego oznacza przykazanie. Natomiast 
Mandatum novum: przykazanie nowe. Słowa tę pochodzę z Ewangelii według świętego Jana. 
Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy po umyciu nóg Apostołom powiedział: „mandatum 
novum do vobis, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos” (daję wam przykazanie nowe, abyście 
tak się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem).W liturgii Kościoła katolickiego 
zachowała się szczególnie uroczysta celebracja wydarzeń z Wieczernika. W Wielki Czwartek 
wieczorem odbywa się sprawowanie Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w trakcie, której ma 
miejsce mandatum, nazywane czasami pedilavium, jest to uroczysty obrzęd umywania nóg, 
według przykładu, który pozostawił swoim Apostołom Zbawiciel. W trakcie Ostatniej 
Wieczerzy, którą Jezus spożył ze swoimi Uczniami: „wstał od stołu, zdjął wierzchnie okrycie, 
wziął ręcznik i przepasał się nim. Potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom i 
wycierać ręcznikiem, którym był przepasany” (J 13, 4-5). Jezus czyniąc w ten sposób jak sam 
powiedział: „Dałem wam przykład, abyście tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13, 15). 
Nazwa obrzędu umycia nóg pochodzi od antyfony, którą się wykonuje w jego trakcie, 
zawierającą słowa Chrystusowego polecenia: „mandatum novum do vobis, ut diligatis 
invicem, sicut dilexi vos” (daję wam przykazanie nowe, abyście tak się wzajemnie miłowali, 
jak Ja was umiłowałem). Obrzęd polega na obmyciu nóg 12 mężczyznom, ma on miejsce po 
Ewangelii. Biskup lub prezbiter, po zdjęciu ornatu, przepasuje się białym prześcieradłem, 
podchodzi kolejno do mężczyzn polewa ich stopy wodą, wyciera i całuje. Cały obrzęd czyni w 
postawie klęczącej przed osobami, którym myje nogi. O reformie liturgicznej dokonanej po 
Soborze Watykańskim II obrzęd umycia nóg może mieć miejsce w każdym kościele 
parafialnym. Rubryki mszalne mówią: "Po homilii, tam gdzie względy duszpasterskie za tym 
przemawiają, odbywa się obrzęd umywania nóg. Ministranci prowadzą wybranych mężczyzn 
do ław przygotowanych w odpowiednim miejscu. Kapłan, jeśli trzeba, zdejmuje ornat i 
podchodzi do każdego mężczyzny, polewa wodą jego stopy i wyciera je, z pomocą 
ministrantów" (Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 127, p. 5-6). 

Natomiast w Liście okólnym o przygotowaniu i obchodzeniu świat paschalnych, ogłoszonym 
przez Kongregację Kultu Bożego dnia 16 stycznia 1988 r., czytamy: "Odbywające się zgodnie 
z tradycją obmycie nóg wybranym mężczyznom oznacza służbę i miłość Chrystusa, który 
przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć. Wypada tę tradycję zachować i wyjaśnić 
właściwy jej sens" (nr 51).

ks. Cezary Remigiusz Bodzon

Procesja rezurekcyjna na zakończenie Wigilii Paschalnej

Odprawiając procesję na zakończenie Wigilii Paschalnej opuszcza się kończące mszę 
pozdrowienie, błogosławieństwo i formułę pożegnania wiernych. Na zakończenie modlitwy 
po Komunii diakon lub kapłan w towarzystwie asysty przenosi Najświętszy Sakrament do 
kaplicy adoracji zwanej na tę okazję grobem Pańskim. Po okadzeniu wykonywany jest 
uroczysty śpiew, a po nim pouczenie wiernych o znaczeniu procesji. Następnie kapłan bierze 
monstrancję i wyrusza procesja ze śpiewem Wesoły nam dzień lub Chrystus 
zmartwychwstan jest. Procesja okrąża kościół jeden lub trzy razy. Po powrocie do kościoła 
ustawia się krzyż i figurę Zmartwychwstałego obok ołtarza, a kapłan intonuje śpiew Te 
Deum. Następnie kapłan śpiewa Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja, na co lud odpowiada Ze 
zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja, po czym następuje modlitwa, a po niej 
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie wykonuje się wielkanocną 
antyfonę do Najświętszej Maryi Panny (Regina Coeli).

Godz
ina

Ulice

20-21 Zagrodowa i Rodzinna

21-22 Władysławowska 45-61 i Władysławowska 16-
30, Przytulna,

22-23 Maszoperii, Gościnna

23-24 Gorzkie Żale (3 części) i Kompleta

Godzi
na

Ulice

9.00 Jutrznia i Godzina Czytań

10-11 1 Róża

11-12 2 Róża

12-13 3 Róża

13-14 4 Róża

14-15 5 Róża

15-16 Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa w 
ciągu dnia

16-17 6 Róża 

17-18 Kopalniana i Solna

Wielki Czwartek - ciemnica

Wielki Piątek – ciemnica

ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU



 

 

Wielki Piątek - Grób Pański

Godzin
a

Ulice

20-21 Władysławowska 65-91, Władysławowska 32-
46

21-22 Kandydaci do bierzmowania

22-23 Zielona, Władysławowska 35-43, Jaśminowa

23-24 Gorzkie Żale (3 części) i Kompleta

Wielka Sobota-  Grób Pański

Godzi
na

Ulice

9.00 Jutrznia i Godzina Czytań

10-11 Dzieci pierwszokomunijne

11-12 Sobótki i Władysławowska 93-115,

12-13 Władysławowska 48-78, Koralowa, Wąska

13-14 Piaskowa, Władysławowska 3,5,23-33, 
Boczna, Dolna

14-15 Gospodarska

15-16 Koronka do Bożego Miłosierdzia i 
modlitwa w ciągu dnia, Nieszpory

16-17 Władysławowska 2-8, Latającego 
Holendra, Piracka, Kliprów, Albatrosa

17-18 Żeromskiego, Jeżynowa

18-19 Górnicza

19-20 Domowa, Jarowa, Bursztynowa, Wietrzna, 
Ludzi Morza /część zachodnia/, Jodłowa

20-21 Władysławowska 10-14 i Korsarska/ Ludzi 
Morza, /cz. wschodnia/

21-22 Poprzeczna, Strażacka,

„Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę”

Po raz siódmy tegoroczny Wielki Czwartek chcemy związać z inicjatywą 
środowiska strony www.kaplani.com.pl. Jest ona zaproszeniem do 30-sto 
dniowej modlitwy za kapłanów.

Parafie, które wyrażą chęć uczestnictwa w naszej akcji otrzymają zgłoszoną 
ilość intencji w postaci wizytówek. Osoby zainteresowane modlitwą będą mogły 
je otrzymać po Liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej. Intencje nie rozdane można 
przekazać wspólnotom oraz grupom duszpasterskim. Wszelkie wskazówki 
dotyczące modlitwy są umieszczone na każdej z intencji.

Zgłoszenia parafii odbywają się poprzez stronę internetową, tam też znaleźć 
można pełną informację dotyczącą naszej akcji. W roku 2016 dzięki 200 
parafiom udało nam się rozprowadzić 40 tysięcy intencji.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Arcybiskup Metropolita Gdański 
Sławoj Leszek Głódź. Księży Proboszczów oraz Księży Rektorów zapraszamy 
do włączenia się w dzieło, które duchowo wiąże wiernych z kapłanami.

/-/ Ks. Rafał Dettlaff/ Kanclerz Kurii
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2017

Data, dzień, 
godziny

Parafia Pomoc

1 8.04 sobota
15.30 – 
18.30

JASTARNIA Władysławowo, 
Hel, Chłapowo, 
Chałupy, Kuźnica

2 10.04,
PONIEDZ.
15.30 – 
17.00

16.00 -  
17.30

1. KUŹNICA

2. CHAŁUPY

1. Władysławowo , 
Jurata, Hel
2. Jastarnia,   
Chłapowo

3 11.04 
wtorek
16.00 – 
18.00

CHŁAPOWO
Władysławowo, 
Jastarnia, Chałupy

4 12.04 
ŚRODA
10.00 - 
12.00 15.30 
- 19.00
17.00 -19.00

WŁADYSŁAWO
WO

HEL

Chłapowo, Chałupy,
Jastarnia

Jurata, Kuźnica

POCHYLENI NAD SŁOWEM :

 

Wskrzeszenie i zmartwychwstanie

Zmarł Łazarz. Ciało od czterech dni spoczywało w grobie. Już cuchnęło. Przyszedł Jezus i jednym 
słowem: „Wyjdź” przywrócił mu życie. Wspólnie wrócili do domu i zasiedli przy jednym stole.

Wieść o cudzie rozniosła się szybko. Tłumy z Jerozolimy spieszyły do Betanii, by zobaczyć 
umarłego, który żyje. Wielu wyznawało wiarę w Chrystusa. Arcykapłani zastanawiali się czy nie 
lepiej ponownie uśmiercić Łazarza, niż czekać, aż wszyscy uwierzą w Chrystusa.

Nie wiemy jak po tej wędrówce przez próg śmierci czuł się Łazarz. Czy wywarła ona wpływ na 
dalsze jego życie? Czy dziękował Jezusowi, czy też miał do Niego żal jak człowiek, którego 
zbudzono z pięknego snu i zmuszono do podjęcia twardego życia?

Wielu sądzi, że nasze zmartwychwstanie będzie podobne do wskrzeszenia Łazarza. Nic 
podobnego! Łazarz wrócił do normalnego życia, do trosk, kłopotów, trudów życia, które zmierza 
ku śmierci. Łazarz musiał czekać na drugą śmierć i przez to jego życie nie różniło się od naszego.

Po zmartwychwstaniu rozpoczniemy zupełnie inne życie. Wejdziemy w świat, w którym nie 
będzie śmierci i nie będzie kresu. Zmartwychwstanie odbędzie się już w „nowej ziemi” i nic z 
form doczesnego życia tam nie pozostanie. Nie będzie kłopotów rodzinnych, trosk o dzieci, 
zmartwień o chleb, ubranie, światło... Będzie wspaniała wspólnota ludzi żyjących miłością. Bóg, 
który jest samą miłością, będzie dla zmartwychwstałych wszystkim – Ojcem, Matką, Bratem, 
Przyjacielem. Będzie dla nich Światłem i Chlebem, Życiem i Szczęściem.

Po zmartwychwstaniu wejdziemy nie w świat ludzi, lecz w świat Boga. Na ziemi rządzą prawa 
czasu, prawa życia, które jest słabe i ciągle przegrywa ze śmiercią. W niebie, czyli w „nowej 
ziemi”, w której zamieszkamy po zmartwychwstaniu, rządzić będą prawa Boskie, prawa 
wiecznego życia, na które nigdy nie padnie cień śmierci.

Głębsza refleksja przy pustym grobie wskrzeszonego Łazarza i pustym grobie 
Zmartwychwstałego Jezusa otwiera oczy na prawdę, która rzadko kiedy dociera do naszej 
świadomości. Śmierć nie stanowi zakończenia ludzkiego życia. Skoro Bóg przeprowadza 
wierzących przez grób, to śmierć nic nie kończy, nie rozwiązuje żadnych spraw. Każdy morderca 
stanie twarzą w twarz ze swoją ofiarą, każdy skrzywdzony stanie wobec krzywdziciela. Wszystkie 
sprawy trzeba będzie podjąć na nowo. Jedynie ci, którzy wszystko w swoim życiu załatwili 
zgodnie ze sprawiedliwością, ustawili w świetle prawdy, mogą spokojnie przekroczyć próg 
śmierci.

Wiele krzywd, a nawet zbrodni, popełnia się na ziemi dlatego, że krzywdziciele sądzą, iż ich złe 
czyny można zasypać ziemią. Będą wielce zaskoczeni, gdy Bóg wyprowadzi z grobu ich ofiary i 
wezwie do załatwienia wszelkich porachunków w imię prawdy i sprawiedliwości. Śmierć nic nie 
załatwia. Ona jedynie utrudnia załatwienie spraw bolesnych, odsuwa je na dzień naszego 
zmartwychwstania. Gdyby ta prawda dotarła do świadomości każdego człowieka, nikt nie 
wyrządziłby drugiemu krzywdy. Każdy zabiegałby o czynienie dobra swoim bliźnim, by pozyskać 
sobie przyjaciół i obrońców na dzień zmartwychwstania.

Ks. Edward Staniek



 

SŁOWO METROPOLITY GDAŃSKIEGO Z OKAZJI 25. ROCZNICY 
UTWORZENIA ARCHIDIECEZJI I METROPOLII GDAŃSKIEJ
Umiłowani bracia i siostry!

W tym roku pragniemy podziękować Bogu za reorganizację struktur Kościoła w 
Polsce dokonaną na mocy decyzji Świętego Jana Pawła II zawartej w bulli 
apostolskiej „Totus Tuus Poloniae Populus” z dnia 25 marca 1992 roku. 
Głównym celem reorganizacji przeprowadzonej przez papieża Polaka było 
zbliżenie biskupów do wiernych i pełniejsze dostosowanie misji Kościoła – czyli 
wszechstronnie pojętej ewangelizacji – do warunków i wymagań, jakie stawiają 
czasy w których żyjemy, i w których wypadnie żyć następnym pokoleniom na 
naszej ojczystej ziemi (Jan Paweł II, List do Kościoła w Polsce, 25 marca 1992, 
n. 2).

W wyznaniu wiary wypowiadamy słowa: Wierzę w jeden, święty, powszechny i 
apostolski Kościół. Wierzę w Kościół, który od ponad 1050 lat obecny jest na 
polskiej ziemi i od wieków jest obecny także tu na Pomorzu. Patronem naszej 
Archidiecezji jest Święty Wojciech, który w 997 roku w Wielką Sobotę ochrzcił 
lud Gdańska. W tym roku Archidiecezjalny Odpust ku czci Świętego Wojciecha 
będziemy celebrować w niedzielę 7 maja o godz. 12.00 na Wzgórzu 
Wojciechowym w Gdańsku – Świętym Wojciechu, a uroczystościom 
przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz 
Apostolski w Polsce.

Swoją decyzją sprzed 25 lat Święty Jan Paweł II utworzył 14 nowych diecezji, a 
dotychczasowych 8 diecezji podniósł do rangi archidiecezji tworząc nowe 
metropolie. Również diecezja gdańska (erygowana 30 grudnia 1925 roku), 
została podniesiona do rangi archidiecezji, a każdy jej biskup stał się 
Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim z prawem noszenia paliusza, który jest 
szczególnym znakiem łączności z Ojcem Świętym. Pierwszym Metropolitą 
Gdańskim został śp. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski. 

W ramach decyzji papieskiej do Metropolii Gdańskiej weszły też dwie diecezje: 
toruńska i pelplińska. Ponadto Katedra Oliwska została podniesiona do 
godności Archikatedry.

Nowo powstałe diecezje i metropolie dziękują w tych dniach Panu Bogu za 25 
lat owocnej pracy duszpasterskiej dla dobra Kościoła. Nasza Archidiecezja 
świętować będzie ten jubileusz w przyszłą niedzielę, 2 kwietnia podczas Mszy 
Świętej o godz. 13.00 w Archikatedrze Oliwskiej. Liturgia transmitowana będzie 
przez Telewizję Polską „Polonia”. Na tę dziękczynną Eucharystię za naszą 
archidiecezję zapraszam serdecznie księży – diecezjalnych i zakonnych, 
siostry zakonne i was – drodzy wierni.

Na czas duchowego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
udzielam Wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański

Promocja nowych ministrantów- 17 kwietnia

Promocja nowych ministrantów odbędzie się w drugi 
dzień świąt Wielkanocy (17 kwietnia) na Mszy Świętej 
o godzinie 10:30. 

W szeregi ministrantów wstąpią: Mateusz Hincke, 
Oliwier Myślisz, Filip Pawlikowski, Franciszek 
Lamczyk i Bartosz Ciskowski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich ministrantów 
wraz z rodzinami.

Przyrzeczenie ministranta:

Ja… służbę ministrancką uważam za moje powołanie 
i zaszczyt. Przyrzekam memu Panu i Bogu służyć 
przy jego ołtarzu z wiarą i radością. Obowiązki 
ministranta będę wypełniał sumiennie. Będę się 
modlił za moich księży i okazywał im szacunek. Będę 
czcił, miłował i modlił się za moich rodziców, 
wychowawców i nauczycieli. Będę pilnym uczniem i 
dobrym kolegą. Będę z innymi rozmawiał o Panu 
Jezusie, aby bardziej Mu wierzyli i kochali. Będę 
miłował moją ojczyznę i wszystko, co ją stanowi. Na 
świadków tego przyrzeczenia biorę mojego kapłana, 
rodziców, kolegów i wszystkich tu obecnych. Tak mi 
dopomóż Bóg.


