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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 29.03 – 03.04

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

WTOREK – 29 marca

17:00 + Brunon Borski

18:00 + Maria i Zygmunt 
Szwaba oraz rodzice z 
obojga stron

ŚRODA – 30 marca

17:00 + Maria i Leon 
Bolda

18:00 + Marta i Adam 
Jeka

18:00 + Roman Necel

CZWARTEK – 31 marca

17:00 + Mirosława Bolda

18:00 + Dziadkowie 
Stefania i Michał

PIĄTEK – 1 kwietnia

17:00 + Franciszek Bolda i 
rodzice z obojga stron

18:00 + Bracia Ceynowa

SOBOTA – 2 kwietnia

17:00 - W intencji parafian

18:00 - Do Ojca Świętego 
Jana Pawła II o opiekę dla 
wszystkich Matek 
Różańcowych

NIEDZIELA- 3 kwietnia

8:00 + Irena, Agnieszka, 
Teofil Bolda

10:30 - O błogosławieństwo 
Boże w 80 rocznicę urodzin 
Klary Styn

15:30 + Rozalia Ciskowska



1 CZYTANIE: (Dz 2,14.22-32)
2 CZYTANIE:
EWANGELIA: (Mt 28,8-15)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE 

WIELKANOCY
28 Marzec 2016 r. 

 

1) Piątek – jest to pierwszy piątek kwietnia

– odwiedzanie chorych – od godz. 9:00,

– spowiedź św. dla dzieci o godz. 16:00. Dzieci były 
niedawno u spowiedzi. Wystarczy, że przyjdą na Mszę o 
godz. 17:00 i przyniosą książeczki do podpisu.

– w piątek nie obowiązuje post, gdyż trwamy w Oktawie 
Wielkanocy.

2) Sobota – pierwsza sobota kwietnia. Jest to też 11 
rocznica powrotu do Domu Ojca papieża Jana Pawła II.

3) Niedziela Miłosierdzia. W naszej parafii – Uroczystość 
Odpustowa. Suma Odpustowa o godz. 15:30. 
Przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński. 
Ze względu na Odpust Różaniec Róż Różańcowych 
odmówimy w drugą niedzielę kwietnia. W kwietniu 
będziemy się modlili za rolników – by otrzymywali należyte 
wynagrodzenie. W Niedzielę Miłosierdzia przed kościołem 
będzie zbiórka ofiar na potrzeby Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej.

4) Sprzątanie kościoła – w piątek po wieczornej Mszy św.. 
Bardzo proszę mieszkańców ul. Władysławowskiej 53 – 77 
i Rodzinnej

Ks. Proboszcz Wiesław Wett

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

Bariera wieczności i przestrzeni została obalona. Człowiek żyje wiecznie. Grób otwarty. 
Nie musimy się obawiać śmierci i tego, co do śmierci prowadzi, ani grzechu, ani własnej 
słabości.Chciałbym dziś przypomnieć dwie niezwykle doniosłe prawdy dotyczące 
prawdziwej miłości. Prawdziwa miłość jest niezniszczalna i dyskretna.Syn Boga zstąpił na 
ziemię i ukrył majestat swojego Bóstwa w śmiertelnym ciele. Bóg jest miłością, a więc 
sama miłość zamieszkała wśród nas i prawie nikt tego nie dostrzegł. Ponad trzydzieści lat 
Syn Boga żył na palestyńskiej ziemi, a nie znali Jego godności ani jego krewni, ani 
sąsiedzi, ani koledzy, ani ci, którzy zamawiali różne sprzęty, które jako stolarz 
wykonywał. Był samą miłością, ukrytą miłością. Gdybyśmy mieli aparat do mierzenia 
natężenia miłości, odkrylibyśmy, że Nazaret został tak napromieniowany miłością, iż do 
skończenia świata będzie nią promieniował.Ukryta jest miłość matki do dziecka i dziecka 
do matki. Ukryta jest miłość męża do żony i żony do męża. Ukryta jest miłość w sercu 
siostry zakonnej, która przez długie lata pochyla się nad kalekimi dziećmi czy 
zniedołężniałymi starcami. Ukryta miłość, ujawnia się dopiero wówczas, kiedy cierpi, 
kiedy składa ofiarę.Rzadko dziś o tym mówimy. Środki masowego przekazu są na 
usługach nagłaśniania braku miłości. Jeśli tylko znajdą ślad braku miłości, mówią o tym w 
skali świata. Nie mówią o ukrytej miłości, której jest na świecie miliardy razy więcej, 
aniżeli zła.Ta ukryta miłość zgromadziła nas przy ołtarzu. Jest ukryta w moich 
kapłańskich rękach, w moim kapłańskim sercu nastawionym na to, by rozgrzeszać, by 
błogosławić, by karmić Bożym Chlebem.Ta ukryta miłość dominuje na świecie. I dlatego 
autor Księgi Rodzaju mógł powiedzieć: „a widział Bóg, że wszystko było bardzo dobre”. 
Bo jeżeli z tej perspektywy spojrzymy na świat, to proporcje dobra i zła wyglądają 
zupełnie inaczej.Druga prawda: prawdziwa miłość jest nie do zniszczenia. Im bardziej jest 
niszczona, tym bardziej się krystalizuje i potęguje. To jest tajemnica Wielkiego Piątku. To 
nie przypadek, że zło postanowiło uderzyć włócznią w serce Chrystusa. Tak jakby chciało 
udowodnić, że to serce zniszczy. Nie zniszczyło, lecz otwarło i uczyniło źródłem miłości 
dla miliardów.Prawdziwa miłość matki do dziecka jest nie do zniszczenia. Ta prawdziwa 
miłość ojca do dziecka jest nie do zniszczenia. I nie bójmy się tego, że świat chce 
zniszczyć naszą miłość. Tak niszczy już od wieków, ale zniszczyć nie potrafi. Nawet jeśli 
nasze serce przywali potężnym kamieniem nienawiści, to prawdziwa miłość w nim 
zmartwychwstaje. Taka jest wspaniała prawda Wielkanocnej Uroczystości.Jesteśmy 
ludźmi, którzy uwierzyli w miłość, którzy przynoszą do ołtarza swoje serce, czasem 
obolałe i utrudzone. Utrudzone przez ataki zewnętrzne, przez politykę, układy 
gospodarcze, utrudzone przez sytuacje w rodzinie, utrudzone często przez trudne dzieje 
swojego życia, utrudzone przez swoje własne słabości. Nie bójmy się, bo to jest tylko ten 
kamień, który je przygniata. W naszym sercu jest autentyczna miłość, która 
zmartwychwstaje.


