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

INTENCJE MSZALNE 11.09 – 17.09

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 11 Września

17:00 +  Rodzice: Okulscy i 
Robakowscy

18:00 +   Jan i Halina Hincke oraz 
rodzeństwo z obojga stron

Wtorek  12 Września Imienia NMP

17:00 +  Feliks Konkel w 1 rocznicę 
śmierci

18:00 + Tata Tomasz i teściowa 
Blandyna

18:00 + Władysław Styn w dniu 
urodzin

Sroda 13 Września 
św. Jana Chryzostoma

17:00 + Jan i Stanisława Lessnau

18:00 + Ciocia Tekla, Franciszek, 
Franek

Czwartek  14 Września 
Podwyższenia Krzyża św. 

17:00 + Franciszek Jeka, rodzice z 
obojga stron

18:00 + Maria Sałek oraz Józef i 
Stefan

Piątek  15 Września 
NMP Bolesnej 

17:00 – Cynowe Gody

18:00 + Anna Bigott i jej siostry

Sobota 16 Września
Św. męczenników Korneliusza i 

Cypriana

16:00 – Ślubna

17:00 + Kazimierz Poćwiardowski

18:00 + Józef Hincka w rocznicę śmierci

XXIV Niedziela  Zwykła 
17 Września

08:00 – O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla dzieci za 
wstawiennictwem Matki Boskiej 
Swarzewskiej
 
08:00 - O Boże błogosławieństwo w 
rodzinie

10:30 + Teofil Zelewski w rocznicę 
śmierci

10:30 + Zbigniew Rekucki w dniu 
urodzin

16:00 +  Ksiądz Wiesław Wett

16:00 + Aniela i Feliks Ciskowscy

W związku ze zbliżającą się II edycją budżetu obywatelskiego Gminy 
Władysławowo i
zgłoszonymi trzema projektami przez naszą miejscowość pragniemy 
zachęcić Państwa do
głosowania na wszystkie trzy projekty z Chłapowa. Dwa z nich dotyczą 
OSP Chłapowo
(zakup nowoczesnego umundurowania bojowego, doposażenie zestawu 
hydraulicznego do
ratownictwa drogowego) oraz jeden sołecki na nowe oznakowanie ulic i 
drogowskazy.
Głosować może każdy mieszkaniec sołectw Gminy Władysławowo na 5 
wybranych
projektów – dla nas, najważniejsze jest aby oddać trzy głosy na trzy 
nasze wspólne projekty,
tak aby nie dawać dodatkowych głosów konkurencji.
Głosowanie odbędzie się w terminie 18.09.2017 – 02.10.2017 roku, a 
głosy można oddawać
w sklepie u Pana Jana Potrykus przy ul. Władysławowskiej, bądź 
elektronicznie na stronie
Urzędu Gminy Władysławowo.
Działając wspólnie możemy wygrać wszystkie trzy projekty i zrobić duży 
krok do poprawy
bezpieczeństwa strażaków, ludzi ratowanych z wypadków czy poprawy 
wizerunku naszej
miejscowości.
Liczymy na Państwa Głosy !



 

1 CZYTANIE: (Ez 33,7-9)
2 CZYTANIE: (Rz 13,8-10)
EWANGELIA: (Mt 18,15-20)

XXIII Niedziela Zwykła OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXIII NIEDZIELE ZWYKŁA

10 Września 2017 r.

 W dniach 15 i 16 września br. odbędzie się doroczna Pielgrzymka Ludzi 
Morza na Jasna Górę. Bliższe informacje w biuletynie i na stronie WWW.

    W przyszłą niedzielę po Mszy świętej o 10.30 spotkanie rodziców 
dzieci klas III, które w tym roku szkolnym przystąpią w naszej parafii 
do sakramentu pokuty i eucharystii. Na tej mszy świętej wraz z 
animatorkami przedstawimy założenia Ruchu Światło-Życie, który 
chcielibyśmy powołać do istnienia w naszej parafii.

    Zapisy kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej 
parafii w 2019 roku odbędą się dnia 1 października po Mszy świętej o 
10.30 w kościele. To zaproszenie kieruję do młodzieży klas II gimnazjum i 
VII klasy. Spotkanie dla rodziców kandydatów do przyjęcia sakramentu 
dojrzałości w tym samym czasie.

    Polecam Waszej uwadze Gość Niedzielny i nasz parafialny biuletyn.

    W poniedziałek 11 września po Mszy świętej o godz. 18.00 spotkanie 
wyjeżdżających na pielgrzymkę do Wilna. Pielgrzymów proszę o 
przyniesienie dopłaty do całościowej sumy na wyjazd.

    Zachęcam zwłaszcza gości-wczasowiczów do nabycia kalendarza 
parafialnego – pamiątki z pobytu w Chłapowie. Cena 20 złotych to 
cegiełka na budowę kościoła.

Witając wszystkich Gości dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy 
wszystkim radosnego i owocnego przeżywania rozpoczynającego się 
tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Modlitwa o udzielenie łaski przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi 
Papieża Świętego Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska 
dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając 
całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, 
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, 
która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia 
wiecznego zjednoczenia z Tobą. Amen

    Ks. Sławomir Skoblik

Pielgrzymka Ludzi Morza na Jasną Górę  
15-16.09

Od 15-16 września br. odbędzie się doroczna 
Pielgrzymka Ludzi Morza i ich rodzin na Jasną Górę.

W programie m. in.:

Piątek (15 września):

godz. 21.00 – Apel Jasnogórski

Sobota (16 września):

godz. 09.30 – Msza Święta koncelebrowana z 
Kapelanami ośrodków „Stella Maris” w Kaplicy 
Cudownego Obrazu pod przewodnictwem Biskupa 
Ryszarda Kasyny

godz. 11.00 – w sali O. Kordeckiego prelekcja nt.: 
„Aktualność Objawień Fatimskich”

godz. 15.00 – Droga krzyżowa na Wałach 
Jasnogórskich

Do udziału w pielgrzymce zapraszamy wszystkich 
Ludzi morza wraz z rodzinami.


