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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 05.02 – 11.02

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 05 lutego
Św. Agaty

17:00 – O Boże błogosławieństwo 
dla rodziny za wstawiennictwem 
świętej Agaty

17:00 – W pewnej intencji 

Wtorek  06 lutego
           
17:00 – Dziękczynna za 
otrzymane łaski z prośbą o dalszą 
opiekę

Sroda 07 lutego

17:00 + Dusze w czyśćcu 
cierpiące

  Czwartek 08 lutego

17:00 + Jan i Berta Ciskowscy

Piątek 09 lutego

17:00 + Aniela i Feliks 
Ciskowscy

Sobota 10 lutego
  Św. Scholastyki              

  
17:00 + Stanisław Necel w 
rocznicę śmierci i Anna Necel

 Niedziela  11 lutego
VI Zwykła

08:00 + Monika, Grzegorz, 
Elżbieta Fiszer 

10:30 +  Anna w rocznicę 
śmierci

16:00 + Brunon Borski

  

 

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ 
CHOREGO 2018 r.

 Mater Ecclesiae: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”.
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27) 

Drodzy Bracia i Siostry!

Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, musi 
być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, z wiernością poleceniu Pana 
(por. Łk 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mk 6, 7-13) i zgodnie z bardzo wymownym 
przykładem, jego Założyciela i Nauczyciela. W tym roku tematem Dnia 
Chorego są słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej 
Matki Maryi i do Jana: „'Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja'. I od tej godziny 
uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).

1. Te słowa Pana rzucają głębokie światło na tajemnicę krzyża. Nie jest on 
beznadziejną tragedią, ale miejscem, gdzie Jezus ukazuje swoją chwałę i 
przekazuje swoją ostatnią wolę miłości, która staje się konstytutywną 
zasadą wspólnoty chrześcijańskiej i życia każdego ucznia.

Przede wszystkim słowa Jezusa zapoczątkowują powołanie Maryi jako Matki 
całej ludzkości. Będzie Ona w szczególności Matką uczniów swojego Syna i 
będzie się nimi opiekowała i czuwała nad ich drogą. A wiemy, że matczyna 
troska o syna czy córkę obejmuje zarówno materialne, jak i duchowe 
aspekty ich wychowania.

Niewysłowione cierpienie krzyża przeszywa duszę Maryi (por. Łk 2, 35), ale 
Jej nie paraliżuje. Przeciwnie, zaczyna się dla Niej, jako Matki Pana, nowa 
droga poświęcenia. Jezus na krzyżu troszczy się o Kościół i o całą ludzkość, 
a Maryja jest powołana do dzielenia tej Jego troski. Dzieje Apostolskie, 
opisując wielkie wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, ukazują 
Maryję, która zaczęła wykonywać swoje zadanie w pierwszej wspólnocie 
Kościoła. Zadanie, które nigdy się nie kończy.

2. Uczeń Jan, umiłowany, reprezentuje Kościół, lud mesjański. Ma on uznać 
Maryję za swoją Matkę. A w tym uznaniu ma Ją przyjąć, kontemplować w 
Niej wzór ucznia, a także macierzyńskie powołanie, które Jezus Jej 
powierzył, wraz z troskami i projektami, jakie się z tym wiążą – ma być 
Matką, która kocha i rodzi dzieci, potrafiące kochać zgodnie z przykazaniem 
Jezusa. Zatem macierzyńskie powołanie Maryi, powołanie do opieki nad 
dziećmi przechodzi na Jana i na cały Kościół. Cała wspólnota uczniów jest 
włączona w macierzyńskie powołanie Maryi.
 



1 CZYTANIE: (Hi 7, 1-4. 6-7)
2 CZYTANIE: (1 Kor 9, 16-19. 
22-23)
EWANGELIA: (Mk 1, 29-39)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  V NIEDZIELE ZWYKŁA

04 LUTEGO 2018 r. 

 V Tydzień zwykły

●     Dzisiaj o 14.15 spotkanie Żywego Różańca w kościele.
●     W tym tygodniu wspominamy w poniedziałek świętą Agatę, we wtorek 

świętych męczenników Pawła Miki i towarzyszy, w sobotę świętą 
Scholastykę. Jutro podczas Mszy świętych błogosławimy chleb świętej 
Agaty.

●     W sobotę 10 lutego o godzinie 9.30 rozpoczną się w Pucku na rynku 
uroczystości związane z 98 rocznicą zaślubin Polski z Morzem. Program 
uroczystości zamieszczony został na stronie internetowej i w gablotce 
parafialnej.

●     W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Chorego. Orędzie 
papieskie na ten dzień będzie przedrukowywane w kolejnych 
biuletynach. Z racji tego dnia osoby chore, czy starsze mogą przyjąć 
sakrament chorych, który o. Jordan udzieli bezpośrednio po zakończeniu 
Koronki do Bożego Miłosierdzia.

●     W przyszłą niedzielę kolekta budowlana.
●     Dziękujemy jako wspólnota parafialna wszystkim, którzy pracowali w 

tym tygodniu przy uprzątnięciu dekoracji świątecznej w kościele. 
Jednocześnie polecam waszej uwadze i ofiarności skarbonkę na 
sprzątanie kościoła.

●     W związku z planowanym festynem w dniu 26 maja, połączonym z 
obchodami srebrnego Jubileuszu Parafii, podobnie jak w ubiegłym roku 
planujemy zorganizować loterię fantową. Fanty, może nietrafione 
świąteczne prezenty można przynieść na plebanię w godzinach 
urzędowania biura parafialnego.

●     Na Triduum Paschalne i Wielkanoc są wolne intencje Mszy świętych, 
także są wolne intencje w czasie wakacji. Intencje zamawiamy w biurze 
parafialnym, także przez internet, Facebooka. W miesiącu lipcu i sierpniu 
jest możliwość zamówienia mszy świętych gregoriańskich.

●     Z tyłu kościoła u ministrantów można nabyć Gościa Niedzielnego i nasz 
parafialny biuletyn.

Ks. Sławomir Skoblik

  Obchody 98. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem

Zapraszamy na obchody 98. rocznicy Zaślubin Polski z 
Morzem

Program:
Stary Rynek
9.30 rozpoczęcie obchodów Zaślubin Polski z Morzem

Pucka Fara pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła
10.00 koncelebrowana Msza św.

Port Rybacki
11.40 dalsza część uroczystości, wstęp Zespołu Wokalnego 
Klubu Marynarki Wojennej, Wręczenie Pierścieni Hallera, 
przemówienia
12.00 złożenie wieńca z pokładu śmigłowca na wodach 
Zatoki Puckiej
12.10 składanie wiązanek kwiatów przez delegacje przy 
pomniku generała Józefa Hallera
12.30 zakończenie uroczystości w porcie

Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku
17.00 koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego
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