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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 15.01 – 21.01

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 15 Stycznia

06:30 +  Monika, Grzegorz, Elżbieta 
Fiszer w rocznicę śmierci  

Wtorek  16 Stycznia
           
06:30 + Marcjanna i Jan Ceynowa

07:00 – O szczęśliwą operację

Sroda 17 Stycznia

06:30 + Józef Hincka w dniu urodzin

  Czwartek 18 Stycznia

06:30 +  Agnieszka Heft w dniu urodzin 

Piątek 19 Stycznia
   
06:30  + Rodzice i bracia Dering

Sobota 20 Stycznia
                      

06:30 +  Michał w 9 rocznicę śmierci 
i Jadwiga Jeka

17:00 – Dziękczynna za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Najświętszej w 80 urodziny dla 
matki Agnieszki

 Niedziela  21 Stycznia

08:00 + Dziadkowie z obojga stron

08:00 +  Franciszek Bolda od 
uczestników pogrzebu 
  
10:30 +  Mama Wiktoria, teść Paweł

10:30 + Ksiądz Wiesław Wett

16:00 + Paweł w 20 rocznicę śmierci

16:00 + Wanda Kortas od s. Róży

  

 

Program Rodzina Rodzinie 

Mija już mniej więcej rok od rozpoczęcia realizacji projektu Rodzina 
Rodzinie przez gdańską Caritas.
Dzięki zaangażowaniu abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity 
gdańskiego, który zachęcił wiernych do włączenia się w tą 
ogólnopolską inicjatywę, do gdańskiej Caritas bardzo szybko 
zaczęły spływać wypełnione formularze deklaracji udzielenia 
pomocy finanso-wej. W czasie mijającego roku mieszkańcy 
Archidiecezji Gdańskiej objęli swoją opieką niemal 843 rodzin z 
Syrii.
Chcieliśmy w mądry i konkretny sposób pomóc osobom 
doświadczonym przez wojnę. W kościele usłyszeliśmy o programie 
Rodzina Rodzinie i postanowiliśmy zaangażować się. Tak swoją 
decyzję o udziale w programie: Rodzina Rodzinie; motywowała p. 
Katarzyna Aszyk z Gdańska, jedna z osób, które zadeklarowały 
swoje 6-ścio miesięczne wsparcie na rzecz rodzin w Syrii.
Ks. Piotr Gastoł CR z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Gdańsku, 
którego parafianie bardzo chętnie zaangażowali się w wypełnianie 
deklaracji podkreśla, że w sumie otrzymał 60 różnych, podpisanych 
deklaracji; od wsparcia całkowitego po kwoty cząstkowe. Kwota ta 
pozwoliła objąć opieką 12 rodzin syryjskich. Otrzymaliśmy 
informację, kogo finansujemy, co tym bardziej utwierdziło nas w 
przekonaniu, że warto, bo w końcu te pieniądze otrzymuje 
określony człowiek.
Degradacje składali (i nadal to robią) parafie w imieniu swoich 
parafian, osoby indywidualne, grupy znajomych z pracy, wspólnoty.
Nie zabrakło również księży, którzy swą opieka objęli 32 rodziny, 
dyrektorów gdańskiej Caritas, rodzin Zakonnych (Cystersi, 
Salezjanie) wraz z samym Arcybiskupem Sławojem Leszkiem 
Głódziem, metropolitą gdańskim.
Ksiądz arcybiskup objął pomocą rodzinę Sevag Arslan, który ma 39 
lat i mieszka w Aleppo z żoną Ani Tabakian, która ma 39 lat. 
Mieszkają z dwójką dzieci: Araksi 12 lat i Sara 10 lat. Jest to bardzo 
biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy.
Deklaracje nadal można składać w gdańskiej Caritas, gdyż wiemy 
już, iż program Rodzina Rodzinie będzie kontynuowany przez rok 
2018. Formularze można znaleźć na stronie: www.gdansk.caritas.pl



1 CZYTANIE: (1 Sm 3, 3b-10. 
19)
2 CZYTANIE: (1 Kor 6, 13c-
15a. 17-20)
EWANGELIA: (J 1, 35-42)
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 II Tydzień zwykły

● W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 
Odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka, pragniemy zjednoczyć 
się we wspólnej modlitwie za wszystkich, którzy z powodu wojny zostali 
zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Również swoją modlitwą 
obejmujemy tych, którzy zaangażowali się w niesienie pomocy, 
zwłaszcza przez udział w charytatywnym programie „Rodzina Rodzinie” 
prowadzonym przez Caritas Polska. W ramach tego programu, tylko w 
naszej Archidiecezji, dzięki hojności parafii, wiernych i księży udało się 
objąć stałą pomocą 843 konkretne rodziny w Syrii. Nasza parafia, dzięki 
konkretnym rodzinom i hojności indywidualnych darczyńców 
składających swoje ofiary do puszki św. Antoniego, także wspiera przez 
pół roku kolejną rodzinę. 

● W czwartek rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który 
obchodzony będzie do 25 stycznia pod hasłem: „Prawica Twoja wsławiła 
się mocą (Wj 15,6)”.

● Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedza obchodzony we środę 
po raz XXI Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Natomiast 27 
stycznia obchodzony będzie XVIII Dzień Islamu. Tydzień Modlitw o 
Jedność Chrześcijan, to czas, w którym chrześcijanie różnych wyznań 
spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, 
modlitwach, konferencjach i koncertach. Włączmy tę szczególną intencję 
także do naszych modlitw.

● W niedzielę 21 stycznia przypada także 26. rocznica nominacji biskupiej 
Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia. Z tej okazji naszymi modlitwami 
otaczamy naszego Metropolitę. W tym dniu będziemy modlić się za nasze 
kochane Babcie z okazji ich święta. Ponadto w tym tygodniu w piątek 
wspominamy Św. Józefa Sebastiana Pelczara.

W dalszym ciągu zapraszamy do adoracji przy żłóbku. Na koniec prośmy 
Nowonarodzonego Zbawiciela, by błogosławił dzieło ekumeniczne Kościoła i 
nas tu zgromadzonych.

Ks. Sławomir Skoblik

  
W trwającym czasie modlitw o jedność 
chrześcijan módlmy się wspólnie wraz z cały 
Kościołem:

Modlitwa o jedność

Panie Jezu Chryste, modliłeś się:
"Spraw, aby wszyscy byli jedno,
jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie".
Prosimy Cię o jedność Kościoła.
Zburz mury, które nas dzielą.
Umocnij to, co nas łączy, rozbij to, co nas dzieli.
Spraw, abyśmy szukali dróg wzajemnego 
spotkania.
Niech nastanie dzień, w którym będziemy Cię 
chwalić
i wielbić we wspólnocie wszystkich wierzących.
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