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

INTENCJE MSZALNE 20.02 – 26.02

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

zgłosić w celu korekty.  
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PONIEDZIAŁEK – 20 LUTEGO

17:00 +  Genowefa Brezińska
 (21 gregoriańska)

17:00 +  Hanna Błaszczak

 17:30 – w pewnej intencji

WTOREK – 21 LUTEGO

17:00 + Genowefa Brezińska 
(22 gregoriańska)

17:00 + Z rodziny Renusz, Szałek
 i Golnek

17:30 – W pewnej intencji

ŚRODA – 22 LUTEGO

17:00 + Genowefa Brezińska 
(23 gregoriańska)

17:00 + Maria i Alfred

CZWARTEK – 23 LUTEGO

17:00 + Genowefa Brezińska 
(24 gregoriańska)

17:00 – Dziękczynno-błagalna za 
otrzymane łaski 

PIĄTEK – 24 LUTEGO

17:00 +  Genowefa Brezińska 
(25 gregoriańska)

17:00 + Marian – rocznica 
śmierci i Marianna oraz 
dziadkowie Derezińscy i Jan

SOBOTA – 25 LUTEGO

17:00  + Józef Pliński – 
rocznica śmierci

18:00  + Genowefa Brezińska 
(26 gregoriańska)

NIEDZIELA – 26 LUTEGO

08:00 + Chrzestni: Julianna i 
Józef

10:30 + Jan i Rozalia 
Elwanowscy

16:00 +  Genowefa Brezińska 
(27 gregoriańska)

16:00 + Mirosław Serwa

 Rekolekcje Wielkopostne 1-4 III

1 III Popielec

9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych i obrzędem posypania głów 
popiołem
11.00 – Msza św. dla dzieci szkoły podstawowej z nauką i obrzędem posypania głów 
popiołem
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.00 – Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem, po Mszy św. nowenna do 
MBNP
18.00 –Msza św z nauką rekolekcyjną  dla dorosłych i obrzędem posypania głów 
popiołem;
19.15 – nauka stanowa dla kobiet

2 III Czwartek po Popielcu

9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
10.00 -10.45 – Adoracja Najśw. Sakramentu w kościele
11.00 – nauka rekolekcyjna dla dzieci szkoły podstawowej
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.00 – nabożeństwo pokutne nauką dla dzieci szkoły podstawowej  i spowiedź dla 
dzieci klas IV-VI
17.00 – Msza św.
18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
19.15 – nauka stanowa dla mężczyzn

3 III Pierwszy Piątek Miesiąca

8.15-9.00 – Spowiedź św.
9.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
10.00 -12.00 – odwiedziny chorych
11.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji z nauką dla dzieci szkoły podstawowej
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży
16.30-18.00 – Spowiedź św.
17.00 -  Msza św
17.30 – Droga Krzyżowa dla dorosłych
18.00  - Msza św. na zakończenie rekolekcji z nauką rekolekcyjną dla dorosłych



1 CZYTANIE: (Kpł 19,1-2.17-
18)
2 CZYTANIE: (1 Kor 3,16-23)
EWANGELIA:  (Mt 5,38-48)

 OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
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1. W tym tygodniu nastąpiła zmiana na urzędzie dziekana. Dotychczasowy dziekan ks. 
proboszcz Piotr Lewańczyk został proboszczem Parafii Św. Karola Boromeusza w 
Wejherowie. Na jego miejsce z Wejherowa do Chałup przybył ksiądz Adam Pleskot, 
przejmując jednocześnie urząd dziekana.

2. W bieżącym tygodniu obchodzimy we wtorek Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła, 
w czwartek wspomnienie świętego Polikarpa. W tym dniu przypada 26 rocznica święceń 
biskupich Księdza Arcybiskupa Metropolity. Polecamy jego osobę i urząd modlitwie wiernych.

3. Rekolekcje dla dorosłych i dzieci szkoły podstawowej odbywać się będą w naszej 
parafii od środy popielcowej do piątku. Program szczegółowy zamieszczony jest w 
biuletynie i na stronie internetowej parafii. Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna ma swoje 
rekolekcje w parafii na terenie której położona jest szkoła.

4. Dziękuję za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na cele budowlane. Dzięki tym środkom, 
pieniądzom pozyskanym jako dochód z zabawy i zebranym podczas zbiórek po parafiach 
trwają prace na zapleczu kościoła: aktualnie przy robieniu łazienki i tynkowaniu kaplicy za 
prezbiterium. Zlecone są prace montażu ogrzewania pomieszczeń nad zakrystią, w kaplicy i 
w toalecie. Trwają też prace remontowe na plebanii i są już przygotowane środki na opłatę 
czterech okien do zakrystii i jednego okna na ścianę południową do kościoła. Do czasu 
akceptacji przez kurię przygotowywanego na kwiecień projektu wnętrza kościoła, fundusz 
budowlany obejmować będzie wymianę okien w południowej ścianie kościoła i w kaplicy. Z 
powodu mrozu prace wykończeniowe na suficie i montaż okien uległy przesunięciu.

5. Jeszcze raz dziękuję za wolontariat przy organizacji i prowadzeniu zabawy 
karnawałowej oraz przy montażu barierek na schodach prowadzących do zakrystii i 
malowaniu pomieszczeń w piwnicy i na plebanii. W przyszłym roku zabawa planowana 
jest na 20 stycznia

6. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 16:30 w biurze parafialnym 
przyjmowane są intencje na 2018 rok. Są wolne intencje w miesiącach wakacyjnych tego 
roku.

7. Pragnę poinformować, że uroczystość bierzmowania odbędzie się w naszej parafii 31 
maja o godzinie 18:00. Poprowadzi ją ksiądz Arcybiskup Metropolita. Z tej racji chciałbym 
spotkać się z rodzicami kandydatów do bierzmowania w poniedziałek (27 lutego) o godzinie 
19:00 w kościele. Na spotkanie zaproszeni są także kandydaci.

8. W tym tygodniu pożegnaliśmy Jana Renusz l. 69. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu 
wieczne spoczywanie

Ks. Sławomir Skoblik
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Pochylenie nad słowem
Wykładnikiem doskonałości człowieka jest stosunek do jego wrogów. Przebaczenie 
objawione w geście dobroci wobec nieprzyjaciół jest dowodem pokrewieństwa z Bogiem. 
Najtrudniejszym krokiem w naśladowaniu Jezusa jest przejęcie Jego postawy wobec 
Annasza, Kajfasza, Piłata, Heroda, Judasza. To oni wydali na Niego wyrok. Oni wyrządzili Mu 
krzywdę. On zaś nieustannie otaczał ich autentyczną miłością.

Jest to możliwe wówczas, gdy potrafimy odkryć, że ten, kto krzywdzi, jest w o wiele bardziej 
nieszczęśliwym położeniu niż ten, kto cierpi.

Współczujemy dziecku, które jest maltretowane przez nieopanowanych rodziców. Odruch 
obronny dziecka jest w pełni uzasadniony, ale z punktu widzenia moralnego rodzic, który 
zadaje cierpienie dziecku, jest biedniejszy niż jego ofiara. Biedne jest bowiem jego serce, 
które nie umie kochać. Nienawiść jest straszną i trudno uleczalną chorobą, na ziemi nie ma 
straszniejszej.

Stając wobec niej należy podejść do Jezusa i poprosić o szczepionkę, by nasze serce było na 
tę chorobę odporne. Wówczas bliskie sąsiedztwo z nienawidzącym nie zniszczy nas.

Drugim aktem jest przebaczenie, jakie mu okażemy, ono może stopniowo prowadzić do jego 
opamiętania. Jedynym skutecznym lekarstwem na nienawiść jest mądre przebaczenie, 
okazane przez brata i przez Boga. Ono ukazuje bezsens nienawiści. Ono wzywa do jej 
zaniechania. Ono kompromituje nienawidzącego i czyni mocarzem przebaczającego.

Boga możemy naśladować jedynie w Jego miłosierdziu okazywanym grzesznikom, w 
przebaczeniu naszym winowajcom. To w tym znaczeniu Jezus powiedział zdumiewające 
słowa: „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w niebie”.


