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

INTENCJE MSZALNE 05.06 – 11.06

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

zgłosić w celu korekty.  

  

     
       

Niedziela Zesłania Ducha Świętego          04 Czerwca 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 05 CZERWCA 

17:00 + Jan Breziński gr. 8

18:00 + Brat Grzegorz i rodzice 

WTOREK – 06 CZERWCA

17:00 +  Maria Hintzke

18:00 +  Jan Breziński gr. 9 

ŚRODA –07 CZERWCA

17:00 + Ks. Wiesław Wett, 
rodzice Kortas 

18:00 + Ks. Wiesław Wett od 
Żywego Różańca 

18:00  + Franciszka i Andrzej 
Dettlaff  

18:00 +  Jan Breziński gr. 10 

CZWARTEK – 08 CZERWCA

17:00 +  Ks. Wiesław Wett  
 
18:00 + Jan Breziński gr. 11 

PIĄTEK – 09 CZERWCA

17:00 + Jan Breziński gr. 12 

18:00 + Anna w 16 r. śm., 
Stanisław, Franciszek Blok, 
Stefania Nowak  

18:00 + Ryszard Ciskowski 
od uczestników pogrzebu 

SOBOTA – 10 CZERWCA

17:00 + Jan Breziński gr. 13

18:00 +  Julianna Jeka w 
rocz. śm.

NIEDZIELA – 11 CZERWCA  

08:00 + Stefan Mudlaff i 
Hubert Jutrowski 

10:30 - W intencji 
ofiarodawców budowy 

16:00 + Kamil Styn w 5 r. śm. 

16:00 + Jan Breziński gr. 14

Parafia Miłosierdzia Bożego w Chłapowie 

zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Wilna 

w dniach 18-22 września 2017 roku.

Plan 

18.09

4.30 – Wyjazd z Chłapowa

5.15 – Wyjazd z Wejherowa

9.00 – Msza św. w Gietrzwałdzie

19.00 – zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w Wilnie

19.09

7.30 – śniadanie

Góra Trzech Krzyży, Zamek, Katedra, Starówka, Msza św. w Ostrej Bramie, Kościół sw. Anny 
(zwiedzanie z przewodnikiem)

Obiadokolacja i nocleg w Wilnie

20.09

7.30 – śniadanie, Poniary, Cmentarz na Rossie, kawa na  obrotowej wieży telewizyjnej, 
Kościół św. Piotra I Pawła

Obiadokolacja i nocleg w Wilnie

21.09 

8.00 - śniadanie

Troki, przejazd do Rózanegostoku przez Sejny – Msza św 

Obiadokolacja i nocleg w Różanymstoku w domu pielgrzyma

22.09

Śniadanie

Sokółka – Msza św. w miejscu cudu Eucharystycznego

Białystok – odebranie relikwii ks. Michała Sopoćki dla Parafii w Chłapowie

Powrót (po drodze obiad)

Koszt Pielgrzymki wynosi  850zł przy autokarze, 1000 zł przy busie. Zapisy tylko i wyłącznie w 
biurze parafialnym.



 

1 CZYTANIE:  (Dz 2,1-11)
2 CZYTANIE:  (1 Kor 12,3b-
7.12-13)
EWANGELIA: (J 20,19-23)

Niedziela Zesłania Ducha Świętego OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA NIEDZIELE ZESŁANIA DUCHA 

ŚWIĘTEGO
04 CZERWCA 2017 r.

POCHYLENI NAD SŁOWEM :
Nie lubimy prawdy. Najczęściej się jej obawiamy. Wolimy żyć w złudzeniach. Prawda wydaje 
się przemawiać przeciw nam. Nie lubimy słuchać prawdy z ust lekarza, który odkrywa groźną 
chorobę w naszym organizmie, nie lubimy słuchać prawdy z ust osoby bliskiej, która ma do 
nas pretensje o złe postępowanie. Nie lubimy przyjaciół, którzy mają odwagę powiedzieć 
nam prawdę w oczy. Dlatego też nie lubimy spotkania z Bogiem — bo wiadomo, że On mówi 
tylko prawdę i czeka na nasze słowa prawdy.

Żyjemy w świecie zakłamania. Przyzwyczailiśmy się do tego, dobrze nam, gdy okłamujemy 
innych i gdy inni nie mówią nam prawdy. Chrystus powiedział Apostołom: „Poznacie prawdę, 
a prawda was wyzwoli”. Niewielu chrześcijan odkrywa wyzwalającą moc prawdy, niewielu 
też doświadcza zawartej w niej radości. Znajomość prawdy i jej umiłowanie stanowi o mocy i 
wolności człowieka.Odkrycie bogactwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego łączy się ściśle 
z dostrzeżeniem potęgi i wartości umiłowania prawdy. Duch Święty to Duch Prawdy. Istnieje 
zatem ścisła zależność między świętością a prawdą. Święty to człowiek żyjący prawdą, 
kochający prawdę, świadczący o prawdzie.Jezus wiedział, że wierność prawdzie przerasta 
możliwości człowieka. W świecie kompromisów i kłamstwa dochowanie wierności prawdzie 
graniczy z heroizmem. Stąd też postanowił swoim uczniom zesłać pierwszy dar — Ducha 
Prawdy — aby już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. W 
oparciu o tego Ducha Prawdy człowiek może dawać świadectwo swojej wiary.

Sam Jezus w rozmowie z Piłatem wyznał: „Jam się na to narodził i po to przyszedłem na 
świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego”. Wskazał 
tym samym na ten zakres fal, na którym zawsze można nawiązać z Nim kontakt. Jest to fala 
umiłowania prawdy. On na tej fali przemawia. Na niej można Go słuchać. Duch Święty to 
właśnie owa fala Bożej Prawdy docierająca do każdego, kto jest z prawdy, kto chce jej 
słuchać.Wspominamy historyczne wydarzenie, jakie miało miejsce w Jerozolimie w kilka 
tygodni po zmartwychwstaniu Jezusa. Ale nie jest to jedynie wspomnienie, możemy dziś 
zostać napełnieni Duchem Prawdy. On jest w Kościele i działa. Jezus przyszedł na ziemię i 
wstąpił do nieba. Duch Prawdy zstąpił na ziemię i nie opuści jej, aż do skończenia świata. Jest 
i działa w Kościele i przez Kościół. To jest tajemnica obecności Boga, która pozwala ludziom 
poznać i umiłować prawdę.

Nie musimy mówić o świętości, wystarczy mówić o umiłowaniu i wierności prawdzie, nie 
trzeba mówić o wolności — wystarczy ukochać prawdę, a ona sama nas wyzwoli. Człowiek 
poznający prawdę o sobie, o świecie, o Bogu odnajduje swoje miejsce w otaczającej go 
rzeczywistości. Świętość zaś i wolność polega na zajęciu tego miejsca, jakie nam Bóg 
wyznaczył.Umiłowanie prawdy nie tylko łączy z Bogiem, lecz łączy ludzi między sobą. Ci, 
którzy żyją w duchu prawdy, spotykają się na płaszczyźnie autentycznej przyjaźni. Każde 
kłamstwo oddziela od innych, prawda jednoczy i staje się mocą wspólnoty.Pochylmy głowy i 
otwórzmy serca na działanie Ducha Prawdy, który przybywa, by nas uświęcić i doprowadzić 
do pełni wolności.

Ks. Edward Staniek

1. Przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, do której przygotowywaliśmy 
się przez nowennę. Dzisiaj o 14.15 comiesięczne spotkanie Żywego Różańca, a po nim 
Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe.

2. W liturgii kończy się okres wielkanocny. Do przyszłej niedzieli trwa wynikający z 
przykazań kościelnych czas spowiedzi wielkanocnej.

3. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe odprawiane w dni powszednie o godz. 17.30. 

4. W tym tygodniu w poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła, w środę przypada I 
rocznica śmierci ks. Proboszcza Wiesława Wett. O godz. 18.00 zostanie odprawiona 
Msza św. w jego intencji, po niej poświęcenie okolicznościowej tablicy i wspólna 
modlitwa przy grobie. W czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy Święto 
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w sobotę wspomnienie bł. 
Bogumiła a za tydzień Uroczystość Trójcy Świętej. 

5. Pragniemy zaprosić do wzięcia udziału w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium w 
Wejherowie, która odbędzie się 10-11 czerwca. Wyjście z  naszego kościoła 10 czerwca  
o godz. 4.30 do Władysławowa skąd drogą nad zatoką idziemy z Parafią 
Władysławowską do Swarzewa, a następny przystanek przy kościele świętej Faustyny w 
Pucku. I tak jak każdego roku główną intencją jest modlitwa o dobrego męża i dobrą 
żonę oraz w intencji naszych rodzin. Aby dobry Bóg błogosławił Wam i waszym 
rodzinom. Powrót z Wejherowa tradycyjnie autobusem o godz. 14.00. Wyjazd w 
niedzielę do Wejherowa z parkingu przy kościele we Władysławowie godz. 8.00. Powrót 
pieszy z Wejherowa wieczorem.

6. NAUKI PRZEDŚLUBNE

Tych, którzy zamierzają wstąpić w sakramentalny związek małżeński zapraszamy do 
uczestniczenia w naukach przedmałżeńskich. Spotkania od poniedziałku do soboty w 
dniach 19-24 czerwca o godz. 19.00 w kościele we Władysławowie.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i nasz 
parafialny biuletyn. 

8. W przyszłą niedzielę kolekta budowlana. Trwa montaż monitoringu kościoła i plebanii.

Ks. Sławomir Skoblik


