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

INTENCJE MSZALNE 08.05 – 14.05

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

zgłosić w celu korekty.  

  

     
       

IV Niedziela Wielkanocna                   07 MAJA 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 08 MAJA 
Św. Stanisława Bp

17:00 + Ojciec Stanisław oraz 
bracia Roman i Stanisław

18:00 + Urszula i Alicja

18:45 + Ks. Wiesław Wett od 
Żywego Rózańca

WTOREK – 09 MAJA

17:00 + Ks. Wiesław Wett 

18:00 + Z rodziny  Jeka i 
Krukowscy 

ŚRODA –10 MAJA 

17:00 + Genowefa i Jan Brezinscy

18:00  - Do M.B. Swarzewskiej o 
zdrowie dla sióstr z 1 Róży 
Różańcowej

CZWARTEK –11 MAJA

17:00 + Stanisława, Jan, Józef 
Lessnau 

18:00  + Magdalena Buja 

18:30  - Do M.B. Swarzewskiej o 
zdrowie dla Ryszarda 

PIĄTEK – 12 MAJA

17:00 + Dziadek Leon

18:00 + rodzice: Maria i Leon 
Bolda

18:30 + O zdrowie dla Ryszarda 
za wstawiennictwem M.B. 
Fatimskiej

SOBOTA – 13 MAJA M.B. 
Fatimskiej

17:00 + Dziadkowie Mach i 
dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 + Franciszek Gojke w r. 
śm. 
 
NIEDZIELA – 14 MAJA

08:00 + Rozalia Ciskowska i 
Hubert Jutrowski 

10:30 - W intencji ofiarodawców 
budowy

16:00 - Za wstawiennictwem 
M.B. o zdrowie dla dzieci Jasia i 
Ani i o Boże błog. w rodzinie 

Wśród wielu kościołów, zwłaszcza tych, które są maryjnymi sanktuariami, jak np. Trąbki 
Wielkie, Swarzewo, Wejherowo, coraz bardziej wyróżnia się nieco młodsze Sanktuarium 
Maryjne w Matemblewie.

W Kaplicy na leśnym wzgórzu czczona jest, od ponad 245 lat, Figura Matki Bożej 
Brzemiennej. Słynący łaskami wizerunek Maryi pochodzi z XVIII wieku i, jak wskazują 
najnowsze badania, od samego początku otaczany był wyjątkową czcią przez Kaszubów i 
mieszkańców Gdańska.

Początki sanktuarium matemblewskiego są owiane legendą. Przekaz o rodowodzie ludowym 
mówi, że pewien stolarz, mieszkaniec Matarni, w czasie srogiej zimy, podczas szalejącej 
zamieci, wyruszył pieszo do odległego o 10 km Gdańska, aby sprowadzić lekarza dla 
oczekującej rozwiązania żony, której stan zdrowia znacznie się pogorszył. W trakcie tej 
wędrówki ów człowiek tracił stopniowo siły, aż upadł z wycieńczenia. Wówczas – jako 
człowiek głębokiej wiary – zaczął się żarliwie modlić, błagając Boga o ratunek dla siebie, 
obłożnie chorej żony i jeszcze nienarodzonego dziecka. Nagle pojawiła się przed nim 
oświetlona niezwykłym światłem piękna postać brzemiennej Niewiasty. Powiedziała mu, że 
może spokojnie wracać do domu, bo żona już urodziła mu syna i czuje się dobrze. Stolarz 
zawrócił z drogi i ostatkiem sił dotarł do domu. Tu uradował się wielce, gdy stwierdził, że jest 
tak, jak mu oznajmiła tajemnicza postać. O cudownym wydarzeniu stolarz opowiedział, kilka 
dni później, cystersom w oliwskim opactwie, którzy jego opowieść uznali za wiarygodną. 
Ponadto postanowili uczcić to wydarzenie wystawieniem kapliczki. Wieść o nim szybko 
obiegła okolicę. Na miejscu widzenia zaczęli zbierać się wierni. Większość z nich stanowiły 
kobiety, które bądź nie mogły urodzić dzieci, bądź spodziewały się potomstwa. Każda z nich –
zgodnie z istniejącym zwyczajem – przynosiła ze sobą woreczek z ziemią, z której z czasem 
powstał okazały kopiec. Na szczycie wzgórza, pośrodku śródleśnej i uroczej doliny w 
Matemblewie, cystersi wznieśli drewnianą kapliczkę, a w niej umieścili figurę Maryi. Kaplica z 
Figurą Matki Bożej Brzemiennej usytuowana jest na kopcu o wysokości ok. 9 m i promieniu 
ok. 6 m z dużym spadkiem ze wszystkich stron. Jest to sztucznie usypane wzgórze, o czym 
świadczą, dostrzegalne do dzisiaj w pobliskiej dolinie, ślady wgłębienia po wydobytej ziemi 
na jego wykonanie. Obecnie kopiec otaczają łukiem stare lipy w liczbie 12, nieco dalej rośnie 
20 modrzewi, których wiek ocenia się na około 250 lat. 

Źródło: matemblewo.pl



 

1 CZYTANIE: (Dz 2,14a.36-41)
2 CZYTANIE: (1 P 2,20b-25)
EWANGELIA: (J 10,1-10)

IV Niedziela Wielkanocna OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA IV NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

07 MAJA 2017 r.

1.  Dzisiaj w Niedzielę Dobrego Pasterza w naszej parafii Uroczystość I Komunii św. Dzieci 
mają dziś o 17.00 popołudniowe nabożeństwo, a w tygodniu do piątku włącznie przychodzą 
na godz. 17.30 na Biały Tydzień.

2. Trwa maryjny miesiąc - maj. Zapraszamy dzieci w najbliższym tygodniu od 
poniedziałku do piątku na godz. 16.00 na nabożeństwo majowe, dorosłych codziennie 
w dni powszednie na godz. 17.30, w niedzielę z Koronką do Bożego Miłosierdzia na 
godz. 15.00. Dziś o 14.15 spotkanie Żywego Różańca.  

3. 20 V odbędzie się Piknik parafialny. Z tej racji spotkanie Rady Parafialnej jutro o 
19.00 w salce na plebanii, na 19.30 zapraszamy wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc 
w organizacji. Zaproszenie kierujemy także do kandydatów do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania. Można jeszcze przynosić na plebanię fanty. W imieniu organizatorów 
prosimy o upieczenie ciast i przyniesienie ich do salki na plebanię 19 maja po 
wieczornej Mszy sw.  

4. W bieżącym tygodniu przypada jutro Uroczystość św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika – głównego Patrona Polski. W sobotę przypada 100 – lecie rozpoczęcia 
objawień fatimskich. Z tyłu przy skarbonce są wyłożone darmowe gazetki 
upamiętniające to wydarzenie.

5. U ministrantów można nabyć nowy numer Gościa Niedzielnego i Biuletyn Parafialny

6. W dniu 24 maja (środa) odbędzie się w godzinach 8-16 autokarowa dziękczynna 
pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców do sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. W programie Msza św. w sanktuarium oraz 
majówka przed cudowną figurą, grill i możliwość meczu dla dzieci. Pozostało 5 miejsc. 
Zachęcam parafian do pielgrzymowania, zwłaszcza tych, którzy nigdy w Matemblewie 
nie byli. Koszt autokaru 30 PLN. Prowiant we własnym zakresie. 

7.  W przyszłą niedzielę kolekta budowlana.

8. Wczoraj pożegnaliśmy panią Annę Necel z ul. Korsarskiej. Wieczny odpoczynek….

9. Powoli można już wpłacać pieniądze na pielgrzymkę do Częstochowy. Koszt to 210 PLN 

 

Ks. Sławomir Skoblik

POCHYLENI NAD SŁOWEM :
Pracowała w kuchni. Prawie codziennie wracała nie tylko zmęczona, ale i przybita. Gotuje 
dobrze i lubi swój zawód. Skąd zatem zniechęcenie na jej twarzy? Przyczynę ujawnia w 
jednym zdaniu: „Pracowałam w tym zakładzie pięć lat i nigdy nie zrobiłam nic dobrze. Przez 
tyle lat ani kierowniczka kuchni, ani dyrektor zakładu nie zdobyli się na jedno słowo 
pochwały czy uznania”. Zabrakło akceptacji. Czuła się obco. Zmieniła miejsce pracy. Dziś 
nadal stoi przy kuchennym piecu. Pracuje jeszcze więcej niż poprzednio. Wraca jednak do 
domu z uśmiechem na twarzy. Tak zwierzchnicy, jak i goście przy stolikach cieszą się jej 
pracą. Została zaakceptowana. Już się nie czuje obco. Z radością wyznaje: „To mój drugi 
dom”.

Akceptacja jest potrzebna człowiekowi do życia, tak jak świeże powietrze do oddychania. Bez 
akceptacji człowiek się dusi. Dotykamy tajemnicy dobroci ludzkiego serca. Nie ten jest dobry, 
kto dużo daje, lecz ten, kto potrafi akceptować innych. Dobroć to sztuka przyjmowania 
drugiego człowieka takim, jakim on jest.

Ileż to razy z ust dorastającej młodzieży padają słowa żalu pod adresem rodziców czy 
wychowawców: Chcą dać nam wszystko, ale nie umieją nas przyjąć. Przy nich nie można być 
sobą. Dziwią się, że uciekamy z domu, a my w domu czujemy się obco. „Matka wszystko po 
mnie poprawia” – z bólem wyznaje Wojtek; „Ojciec ciągle ma do mnie pretensje” – żali się 
siedemnastoletnia Zofia. Najczęściej takie rozmowy kończę pytaniem: A czy wy umiecie 
akceptować swoich rodziców? Wielu ludzi czeka na akceptację, a tylko nieliczni decydują się 
na to, by akceptować innych. Droga wyjścia z impasu jest stosunkowo prosta. Przyjąć innych, 
a wówczas wcześniej czy później oni przyjmą mnie.

Bywają ludzie, którzy w poświęceniu dla drugich spalają się aż do granic możliwości, a mimo 
to nie są mile widziani w otoczeniu i sami czują się w nim obco. Umieją dawać, ale nie umieją 
przyjmować. Ta druga sztuka jest ważniejsza. Przyjąć drugiego człowieka, to przyjąć 
stworzony przez Boga nowy, jedyny i niepowtarzalny świat. Taka akceptacja otwiera wielkie 
możliwości twórczego rozwoju tak dla akceptowanego, jak i akceptującego. To możliwość 
wzajemnego ubogacenia.

Najczęściej tok takiego rozumowania przerywają zniecierpliwieni rozmówcy stwierdzeniem: 
„Przecież nie mogę akceptować jego wad”. To wielki błąd. Akceptacji człowieka nie należy 
uzależniać od jego poprawy. Nikt z nas nie jest bez wad. Trzeba akceptować człowieka z jego 
wadami, by mu pomóc je dźwigać, czasem leczyć, zwalczać. Często właśnie akceptacja jest 
podstawowym warunkiem wiary w siebie i przezwyciężenia słabości. Znacznie łatwiej jest 
wierzyć w siebie, jeśli ktoś we mnie wierzy.

Pan Bóg akceptuje nas z naszymi wadami. Chrystus przygarnął nas z wszystkimi grzechami. 
Karę za nie przyjął na siebie, aby nam pomóc w dźwiganiu naszych słabości. Jawi się przed 
nami jako Dobry Pasterz, jako ten, kto umie akceptować swoje owce. Przy Nim owce nie 
czują się obco, do Niego się garną, przy Nim czują się dobrze. Ktokolwiek przynajmniej raz w 
życiu doświadczył tej akceptacji siebie – z swoją słabością, grzesznością, głupotą – przez 
Dobrego Boga, ten wie, że akceptacja jest kluczem otwierającym ludzkie serca.

Ks. Edward Staniek


