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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 04.04 – 10.04

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

PONIEDZIAŁEK – 4 kwietnia 
(Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego)

17:00 + Franciszek Gojke

18:00 + Ryszard Otrompka

WTOREK – 5 kwietnia

17:00 + Rodzice Pieper i Labudda

18:00 - O błogosławieństwo w 
rodzinie

ŚRODA – 6 kwietnia

17:00 + Brunon Borski

18:00 + Tekla i Franciszkowie 
Bolda

18:00 + Stanisław i Łukasz Necel

CZWARTEK – 7 kwietnia

17:00 + Stanisław, Anna Czapp, 
Stefania Nowik i Franciszek Blok

18:00 + Wanda Wierzbowska i 
rodzice Wierzbowscy

PIĄTEK – 8 kwietnia

17:00 + Agnieszka Borska - 
rocznica śmierci, Grzegorz 
oraz Antoni Barlasz

18:00 + Jan i Klara 
Kobierzyńscy

SOBOTA – 9 kwietnia

17:00 + Za dusze w czyśćcu 
cierpiące

18:00 + Bolesław - rocznica 
urodzin oraz Anna Bigott

NIEDZIELA – 10 kwietnia

8:00 - O zdrowie, 
błogosławieństwo oraz dalszą 
opiekę Bożą i Matki 
Najświętszej w rocznicę ślubu

10:30 - W intencji 
ofiarodawców budowy

16:00 + Matka Władysława i 
dziadek

16:00 + Helena Kobylska - 10 
rocznica śmierci



1 CZYTANIE: (Dz 5,12-16)
2 CZYTANIE: (Ap 1,9-11a.12-
13.17-19)
EWANGELIA: (J 20,19-31)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA II NIEDZIELE WIELKANOCNA

03 Kwietnia 2016 r. 

 

II niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

Każdy człowiek, którego interesuje postać Chrystusa, powinien często zatrzymywać się nad tymi 
scenami Ewangelii, w których opisane są spotkania z Mistrzem z Nazaretu. Można wówczas 
zauważyć, jakie uczucia żywili ludzie wobec Niego. Da się to wyczytać z ich słów, postawy, 
reakcji. Można się dowiedzieć, dlaczego płaczą, dlaczego się radują, dlaczego się dziwią czy 
odchodzą.Spróbujmy dziś przez chwilę zatrzymać się nad tym wyjątkowym spotkaniem Tomasza 
ze zmartwychwstałym Chrystusem. Apostoł, jeden z Dwunastu, wystawiony na próbę. W Wielką 
Niedzielę cała dziesiątka spotkała Mistrza — brakowało tylko Tomasza. Gdy przybył, 
opowiedzieli mu wszystko szczegółowo. Przypomnieli zapowiedź Chrystusa o 
zmartwychwstaniu. Tomasz nie uwierzył ani Apostołom — swym kolegom, ani proroctwu 
Chrystusa. Postawił warunek: „Jeżeli nie włożę palca w miejsce gwoździ /.../, nie uwierzę”.Osiem 
dni kwestionował świadectwo Apostołów. Jeden z pierwszych biskupów przez osiem dni nie 
wierzył. Widział tyle cudów. Wspominał spór z Chrystusem przed wskrzeszeniem Łazarza, kiedy 
to nie chciał, by wracali do Betanii. Wspominał długą dyskusję przy stole w Wielki Czwartek, 
kiedy na tajemnicze zdanie Pana Jezusa: „Znacie drogę, dokąd Ja idę” /J 14, 4/, otwarcie 
protestował: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” /J 14, 5/.Po ośmiu 
dniach minął czas próby. Nadszedł moment spotkania. Tomasz wita Jezusa słowami: „Pan mój i 
Bóg mój!”. Najpiękniejsze wyznanie, jakie zanotowały Ewangelie. Wyznanie Bóstwa Chrystusa.To 
spotkanie stało się przełomowym momentem w życiu Apostoła. Tomasz zrozumiał, że musi 
poświęcić całe życie dla Tego, który zmarł i zmartwychwstał. Uwierzył bowiem nie tylko w 
zmartwychwstanie, uwierzył również w to, że Chrystus jest Bogiem. A jednak mimo tej wiary, w 
tym radosnym spotkaniu Tomasz usłyszał z ust Chrystusa słowa upomnienia: „Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli”.Każdego z nas czeka takie spotkanie z Jezusem. Oby On nie 
musiał wtedy ganić naszej słabej wiary. Zawierzmy świadectwu Tomasza. Skoro jego palec 
dotknął śladów gwoździ w rękach Mistrza z Nazaretu — niech nam to wystarczy. On sprawdził za 
nas. My możemy skłonić głowę przed zmartwychwstałym Panem.Spotkanie z Tomaszem 
Apostołem pozwala odkryć, jak trudnym aktem jest wiara w zmartwychwstanie Jezusa. Skoro 
jednak zawiera się w niej tajemnica szczęścia człowieka, nie ustawajmy w błaganiu: „Panie, 
przymnóż nam wiary”. Prośmy o tę łaskę dla siebie i swoich bliskich. Ojciec niebieski tego daru 
proszącym nie odmawia. Pragnie przecież zbawienia wszystkich ludzi.Powtórzmy za Apostołem: 
„Pan mój i Bóg mój!”. Słowo „mój” niech wypowie serce i niech to uczyni z radością. Wiara to nie 
echo powtarzanych słów Tomasza, lecz okrzyk serca, które odkrywa, że Chrystus 
zmartwychwstały zasiadający po prawicy Ojca — jest moim Panem i moim Bogiem.

1. Dzisiaj u nas wielka Uroczystość odpustowa w 
Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Sumę odpustową o 
godz. 15:30 odprawi Ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński. 
Przed kościołem będziemy zbierali ofiary dla Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej.

2. Poniedziałek - Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

3. Czwartek - to pierwszy czwartek kwietnia.

4. W przyszłą niedzielę o godz. 14:15 odmówimy 
wspólny Różaniec Róż Różańcowych. Będziemy modlili 
się za rolników, by otrzymali należyte wynagrodzenie.

5. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu 
bardzo proszę Państwa ul. Górniczej i Zagrodowej.

Ks. Proboszcz Wiesław Wett


