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

INTENCJE MSZALNE 01.05 – 07.05

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

zgłosić w celu korekty.  

  

     
       

III Niedziela Wielkanocna           30  KWIETNIA 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 01 MAJA

17.00 +  Anna, Józef Hincka, Helena 
Bolda, Janusz Olszewski

18:00 - O błog. dla męskiej Róży 
Różańcowej

WTOREK – 02 MAJA

17:00 + Jan Breziński od mieszkańców 
ul. Korsarskiej, sąsiadów i przyjaciół

18:00 + ojciec Paweł Pieniążek w r. 
urodzin

ŚRODA –03 MAJA NMP Królowej Polski

08:00 + rodzice: Anna i Stanisław oraz 
siostry Bożena i Grażyna

10:30  - O zdrowie i błog. dla sióstr V 
Róży Różańcowej

16:00 - Przez wstawiennictwo św. Jana 
Pawła o opiekę dla Matek II Róży 
Różańcowej

CZWARTEK –04 MAJA

17:00 - O zdrowie i błog. dla sióstr V 
Róży Różańcowej

17:00 + Marta i Jan Baran

18:00  - w intencji strażaków

18:00  + Aniela, Feliks Ciskowscy i 
dziadkowie

PIĄTEK – 05 MAJA

17:00 + Ryszard Otrompka w 14 
r. śm.

18:00 + Łucja Berta i jej rodzice

18:00 + Bronisława i Feliks Styn

SOBOTA – 06 MAJA

17:00 + Jerzy Ceynowa oraz 
Marta

18:00 - Dziękczynna od rodziny 
Styn

 Niedziela – 07 maja

08:00 - O zdrowie i błog. dla 
sióstr V Róży Różańcowej  

10:30 - W intencji dzieci 
pierwszokomunijnych i ich 
rodzin

16:00 + z rodzin Fiszer i 
Trzebiatowskich

Parafia Miłosierdzia Bożego w Chłapowie i

              Parafia św. Karola Boromeusza w Wejherowie 

zapraszają na pielgrzymkę autokarową do Częstochowy 

                               w dniach 2-3 czerwca 2017 roku.

Celem pielgrzymki jest uwielbienie Boga i Matki Najświętszej 

za dar I Komunii św. i Żywego Różańca i jest uwieńczeniem Rorat 2016.

Pielgrzymka wypada w jubileuszowym roku 

300 – lecia koronacji papieskimi diademami ikony Czarnej Madonny.

Plan:

5.00 - Wyjazd autokaru z Chłapowa 

6.15 - Wyjazd autokaru z Wejherowa 

Ok. 14.00 - Przyjazd do Częstochowy 

Zakwaterowanie w domu pielgrzyma

Droga Krzyżowa na wałach

Ok. 17.00 Msza św.

(Kolacja indywidualnie )

21.00 Apel Jasnogórski

Czuwanie nocne dla chętnych, zwłaszcza członków Żywego Różańca

Nocleg w domu pielgrzyma

6.00 lub 7.00 Msza św.

Śniadanie – w cenie wyjazdu

9.00 – 12.00 Zwiedzanie obiektów Jasnej Góry

Wyjazd – 13.00

Po drodze Obiad – w cenie wyjazdu

Koszt 210 PLN



 

1 CZYTANIE: (Dz 2,14.22-28)
2 CZYTANIE: (1 P 1,17-21)
EWANGELIA: (Łk 24,13-35)

III Niedziela Wielkanocna OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA III NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

30 kwietnia 2017 r.

1. Witamy serdecznie wszystkich Parafian i gości przybywających na długi weekend nad 
polskie morze. Zakończył się Tydzień Miłosierdzia, a rozpoczyna dzisiejszą niedzielą Tydzień 
Biblijny. Niech ten czas wyznaczony przez Kościół zobliguje nas do osobistej lektury Pisma św., 
zwłaszcza Nowego Testamentu. 

2.  Jutro rozpoczyna się maryjny miesiąc - maj. Zapraszamy dzieci w najbliższym tygodniu na 
godz. 16.00 na nabożeństwo majowe w poniedziałek, wtorek i piątek, dorosłych codziennie w 
dni powszednie na godz. 17.30, w niedziele i w dniu 3 maja w połączeniu z Koronką do Bożego 
Miłosierdzia na godz. 15.00. 

3.  W bieżącym tygodniu przypada w środę Uroczystość NMP Królowej Polski. W tym dniu msze 
św., jak w każdą niedzielę.

4. W czwartek o godz. 15.30 próba generalna dla dzieci pierwszokomunijnych, zaś o 18.00 Msza 
św. w intencji OSP Chłapowo z racji wspomnienia św. Floriana – patrona strażaków. 

5. W pierwszy piątek miesiąca ks. Proboszcz odwiedzi chorych z posługą sakramentalną, zaś od 
godz. 15.30 okazja do spowiedzi św., także dla dzieci pierwszokomunijnych i dla ich krewnych. 
W ramach nabożeństwa majowego Akt wynagradzający Najśw. Sercu Pana Jezusa i Litania do 
Jego Serca.

6. Ksiądz proboszcz będzie dostępny w sprawach biurowych w tym tygodniu w czwartek i 
piątek po koronce.

7. Kwesta na rzecz hospicjów wyniosła 1000 PLN, podobnie na rzecz Syrii. 7 rodzin naszej 
parafii zaadoptowało jedną rodzinę z Syrii na pół roku opłacając stypendium. Bóg zapłać za ten 
gest i ofiary składane do skarbonek na powyższe cele.

8. Poszukujemy jednego mężczyzny, który w dniu 7 maja wraz z panią Danką i Tatianą Konkel 
będzie reprezentował naszą parafię na odpuście diecezjalnym w Gdańsku - św. Wojciechu. 
Koszt autokaru dla przedstawicieli dekanatu pokrywają proboszczowie parafii

9. W przyszłą niedzielę 7 maja o godz. 10.30 Uroczystość I Komunii św. Proszę nie stawiać w 
tym czasie samochodów na placu przed plebanią i w ciągu ulicy Zielonej od plebanii do 
kościoła, gdyż tam odbędzie procesja dzieci pierwszokomunijnych. O 14.15 spotkanie Żywego 
Różańca, o 15.00 Koronka i Majowe. W tym dniu dodatkowe nabożeństwo majowe dla dzieci 
pierwszokomunijnych o godz. 17.00.

10. 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 15 miejsc. Zachęcam 
parafian do pielgrzymowania, zwłaszcza tych, którzy nigdy w Matemblewie nie byli. Koszt 
autokaru 30 PLN. Prowiant we własnym zakresie.

11. Powoli można już wpłacać pieniądze na pielgrzymkę do Częstochowy. Koszt to 210 PLN 
Ks. Sławomir Skoblik

POCHYLENI NAD SŁOWEM :
Pan Jezus zaprasza nas na dłuższą przechadzkę z Jerozolimy do Emaus (około dwunastu 
kilometrów) i pragnie nam ukazać sens zawiedzionej nadziei. Ludzkie serce pragnie takich lat, 
które tu, na ziemi, mogłyby być wypełnione szczęściem. To pragnienie występuje tak w skali 
indywidualnej, jak i społecznej. Tęsknimy za spokojnym życiem; bez cierpienia, bez trudności, 
bez problemów, aby wszystko układało się, jak tego chcemy. Niezwykle rzadko można spotkać 
ludzi, którzy przez kilka czy kilkanaście lat cieszą się takim spokojem. Ma to miejsce częściej u 
ludzi niewierzących, albo słabo wierzących. Natomiast w życiu prawdziwego chrześcijanina 
takich dłuższych okresów prawie w ogóle nie ma. Najczęściej wtedy, kiedy się już zaczyna 
realizować pragnienie naszego serca, coś się przewraca i wali w gruzy. Stoimy wówczas wobec 
nie spełnionych, nie zrealizowanych nadziei. Tak samo było w życiu uczniów Chrystusa. Oto byli 
pewni, że nadchodzi upragniony moment dla ich ojczyzny. Tęsknili do wolności. Czekali, kiedy 
wreszcie władza namiestnika rzymskiego zostanie zlikwidowana, kiedy zostaną usunięte 
garnizony obcego wojska stacjonujące na ich ojczystej ziemi, kiedy naród samodzielnie 
zadecyduje o losach swojej przyszłości. To było już tak blisko. Pojawił się Mesjasz, królestwo 
mesjańskie tuż, tuż. Miał wielu uczniów i tysiące, a może nawet dziesiątki tysięcy sympatyków. 
Jednej nocy wszystko się zawaliło. Mesjasza aresztowano, najbliżsi uczniowie sparaliżowani 
strachem drżeli za zamkniętymi drzwiami, a reszta nie chciała się w ogóle przyznać do skazańca. 
Upłynęły już trzy dni, „a myśmy się spodziewali...”. Idą ze zwieszonymi głowami. Dołączył się do 
nich Chrystus i zaczyna tłumaczyć: „Te wasze pragnienia o szczęśliwym życiu na ziemi, o 
stworzeniu wspaniałej społeczności, sprawiedliwej, wolnej, o wielkich perspektywach, to 
budowanie zamków na lodzie. Przecież to nie jest istotne. Wasze pragnienia skoncentrowane 
tylko na ziemi, zawsze będą pragnieniami, które nie zaspokoją serca. Nie o to chodzi. Nie o takie 
skarby należy zabiegać. Trzeba było, by Mesjasz cierpiał, trzeba było, aby został zamordowany. 
Trzeba było...”.

Jezus ukazuje im sens zawiedzionej nadziei. Oni coraz lepiej rozumieją, serca ich pałają radością, 
ale jeszcze tak w pełni nie odkrywają tej nowej wartości, która nie mieści się im w głowie. 
Dopiero kiedy połamał chleb i rozdał im – poznali Go. Wtedy zrozumieli, że faktycznie nie o to 
chodzi czy ojczyzna jest wolna, czy nie, czy rządy sprawuje namiestnik rzymski, czy nie, czy obce 
wojska stoją na ich ziemi, czy nie. Człowiek mimo wszystkich ograniczeń doczesnych może być 
szczęśliwy, ponieważ wartości, które go uszczęśliwiają, są zupełnie innego rodzaju. Pełni tego 
autentycznego szczęścia nie kończą nawet wieczerzy, ale wracają do Jerozolimy, aby spotkać się 
z tymi, którzy już w tym szczęściu uczestniczą.

Nasze ludzkie pragnienia, nawet najpiękniejsze, są zawsze na naszą ludzką miarę. Natomiast Bóg 
pragnie nas uszczęśliwić na swoją miarę. Przygotował dary tysiące razy większe niż te, których 
pragniemy. Uczniowie wracając z Emaus byli w pełni szczęśliwymi ludźmi, lecz nie z powodu 
realizacji swych pragnień. Droga do szczęścia nie polega na realizacji naszych pragnień, lecz na 
realizacji pragnień Boga. To On potrafi nam dać to, co nas w pełni uszczęśliwi. Człowiek tak 
długo męczy się na ziemi, jak długo tego nie rozumie. Życie jego jest pasmem ciągłych 
rozczarowań. Ciągle buduje swoje zamki na lodzie i ciągle lód się topi, a plany rozpływają.

Chrystus wzywa nas do przeglądnięcia swego życia. Jest to pasmo różnych rozczarowań. Ileż to 
nadziei było w nas, kiedy rozpoczynaliśmy studia, kiedy planowaliśmy związek małżeński, ile 
nadziei związanych z wychowaniem dziecka, ze zmianą mieszkania, z powrotem do zdrowia, ileż 
nadziei... I przychodził moment, kiedy te nasze pragnienia nie zostały zrealizowane. To Bóg 
pragnie przez te wszystkie klęski ukazać nam skarb, którego mól nie zgryzie, złodziej nie ukradnie 
i rdza nie zniszczy. Ten skarb jest zbudowany na opoce, a opoką jest Zmartwychwstały Chrystus. 
Każde rozczarowanie, każda zawiedziona nadzieja ma niezwykle głęboki sens. Bóg wie, dlaczego 
nie spełnił naszych pragnień. On chce je spełnić w sposób tysiąc razy pełniejszy i doskonalszy.

Ks. Edward Staniek


