
 VI Niedziela zwykły                   11.02.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 12.02 – 18.02

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     
Poniedziałek 12 lutego

17:00 + Ks. Wiesław Wett

17:00 + Józef Kromlicki w dniu ur. 
Wtorek  13 lutego

           
17:00 + Grzegorz Konkol

Sroda 14 lutego
ŚRODA POPIELCOWA

07:00 + Roman Jeka od mieszkańców 
ul. Korsarskiej, sąsiadów  i znajomych

07:00 -

07:00-

17:00 + Józefa, Leon Konkol oraz 
dziadkowie z obojga stron

18:00 + Bronisław Dybowski 

  Czwartek 15 lutego

17:00 +Rodzice: Józef, Agnieszka Heft i 
brat Stanisław

Piątek 16 lutego

17:00 + Feliks i Zygfryd Becker 

Sobota 17 lutego
               

17:00 + Ignacy Potrykus w rocz. śm., 
oraz Małgorzata

 Niedziela  18 lutego
I Wielkiego Postu

Rekolekcje parafialne

08:00 + Roman Plinski od 
uczestników pogrzebu

08:00 + rodzice: Maria, Franciszek 
Plinscy oraz rodzeństwo

10:30 + Stefan i Elżbieta Czapp

10:30 + Roman Plinski od 
znajomych 

16:00 + Gerard Jeschke w dniu ur.

16:00 + Zbigniew 

  

 

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!

3. Jan, jako uczeń, który dzielił z Jezusem wszystko, wie, że Nauczyciel chce doprowadzić 
wszystkich ludzi do spotkania z Ojcem. On może zaświadczyć, że Jezus spotykał wielu ludzi, 
którzy byli chorzy na duchu, gdyż byli pełni dumy (por. J 8, 31-39), i chorych na ciele (por. J 
5, 6). Wszystkim im darował miłosierdzie i przebaczenie, a chorym – także uzdrowienie 
fizyczne, znak obfitości życia w królestwie, gdzie każda łza zostaje osuszona. Tak jak Maryja, 
uczniowie są powołani, by opiekowali się sobą nawzajem, ale nie tylko. Wiedzą, że serce 
Jezusa jest otwarte dla wszystkich bez wyjątku. Wszystkim musi być głoszona Ewangelia o 
królestwie i wszystkich, którzy są w potrzebie, musi obejmować miłość chrześcijan, po prostu 
dlatego, że są osobami, dziećmi Bożymi.

4. To macierzyńskie powołanie Kościoła w stosunku do osób będących w potrzebie i chorych 
urzeczywistniało się na przestrzeni jego dwutysiącletniej historii w przebogatej serii inicjatyw 
na rzecz chorych. Nie należy zapominać o tej historii ofiarności. Dziś trwa ona nadal na 
całym świecie. W krajach, gdzie istnieją wystarczające systemy publicznej opieki zdrowotnej, 
działalność zgromadzeń katolickich, diecezji i ich szpitali oprócz zapewniania opieki 
medycznej na wysokim poziomie ma na celu stawianie człowieka w centrum procesu 
leczenia i prowadzenie badań naukowych z poszanowaniem życia i chrześcijańskich wartości 
moralnych. W krajach, w których systemy opieki zdrowotnej są niewystarczające lub ich 
brakuje, Kościół stara się zaoferować ludziom możliwie jak najwięcej w zakresie opieki 
zdrowotnej, aby wyeliminować śmiertelność niemowląt i wykorzenić niektóre szeroko 
rozpowszechnione choroby. Gdziekolwiek się znajduje, stara się on leczyć, nawet kiedy nie 
jest w stanie przywrócić zdrowia. Obraz Kościoła jako „szpitala polowego”, otwartego dla 
wszystkich zranionych przez życie, jest rzeczywistością bardzo konkretną, bowiem w 
niektórych częściach świata tylko szpitale misyjne i diecezjalne zapewniają niezbędną opiekę 
zdrowotną ludności.

5. Pamięć o długiej historii posługi niesionej chorym jest powodem do radości dla wspólnoty 
chrześcijańskiej, a przede wszystkim dla tych, którzy w dzisiejszych czasach pełnią tę 
posługę. Trzeba jednak patrzeć na przeszłość, zwłaszcza po to, aby się nią ubogacać. Od 
niej powinniśmy się uczyć: wielkoduszności, aż po całkowite poświęcenie się wielu 
założycieli instytutów posługującym chorym; kreatywności, inspirowanej przez miłość, wielu 
inicjatyw realizowanych na przestrzeni wieków; zaangażowania w badania naukowe, aby 
oferować chorym nowatorskie i niezawodne leczenie. To dziedzictwo przeszłości pomaga 
dobrze planować przyszłość. Na przykład, aby ustrzec szpitale katolickie przed 
niebezpieczeństwem stosowania logiki przedsiębiorstwa, która na całym świecie usiłuje 
włączyć opiekę zdrowotną w działalność rynkową, czego skutkiem jest odrzucanie ubogich.

Myślenie organizacyjne i miłość wymagają natomiast tego, aby była szanowana godność 
człowieka chorego i żeby był on zawsze stawiany w centrum procesu leczenia. Takie 
nastawienie winno cechować także chrześcijan pracujących w placówkach publicznych, 
którzy są powołani do tego, by przez swoją służbę dawali dobre świadectwo o Ewangelii. 

 



1 CZYTANIE: (Kpł 13, 1-2. 45-46)
2 CZYTANIE: (1 Kor 10, 31 – 11, 
1)
EWANGELIA: (Mk 1, 40-45)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  VI NIEDZIELE ZWYKŁA

11 LUTEGO 2018 r. 

 VI Tydzień zwykły

  
   Dziś po Koronce do Bożego Miłosierdzia można przyjąć sakrament chorych. Dzisiaj 
także rozpoczyna się 51 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to czas przebłagania 
za pijaństwo i inne grzechy.

W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Tego dnia 
podczas liturgii na znak pokuty posypujemy głowy popiołem i wsłuchujemy się w 
słowa: „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Podejmujemy w tym okresie post, 
modlitwę i jałmużnę, na które „Katechizm” wskazuje jako na najważniejsze dobre 
uczynki. Tego dnia katolików od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych, zaś osoby od 18 do 60 roku życia obowiązuje ponadto post 
ścisły, czyli 3 posiłki, w tym raz do syta. Msze św. z obrzędem posypania głów 
popiołem o 7.00, 17.00 i 18.00.

W piątek zapraszamy na pierwszą w tym Wielkim Poście drogę krzyżową: dla dzieci o 
godz. 16, dla dorosłych i młodzieży o 17:30. Natomiast w przyszłą niedzielę Gorzkie 
Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.15. Z udziałem w wielkopostnych 
nabożeństwach drogi krzyżowej oraz Gorzkich żali związany jest przywilej odpustu 
zupełnego., Kazania pasyjne będzie głosił ks. Sebastian Reszka ze Starzyna.

W I Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne Program rekolekcji 
jest podany w gablotce i na stronie WWW. Rekolekcje głosił będzie O. Michał Osek 
OP z Gdańska Zechciejmy dobrze wykorzystać ten czas, aby właściwie przeżyć 
Wielki Post.

Natomiast 15 II w czwartek przypada wspomnienie bł. Michała Sopoćki, szczególnego 
czciciela Bożego Miłosierdzia, którego relikwie posiadamy. Zapraszam na Koronkę i 
Litanię do bł. Michała Sopoćki.

U ministrantów można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i biuletyn parafialny.

W związku z prowadzoną akcją przez OSP Chłapowo wspieraną przez Gminę 
Władysławowo pt. ,,NIE DLA CZADU” naczelnik OSP Chłapowo zaprasza wszystkich 
mieszkańców Chłapowa na wykład dotyczący tlenku węgla i zagrożenia jakie 
powoduje. Wykład odbędzie się na sali OSP Chłapowo w dniu 16 lutego 2018 roku o 
godzinie 17:00 to jest 30 minut przed spotkaniem mieszkańców z burmistrzem 
Władysławowa Panem Romanem Kużel. Po wykładzie zostaną rozlosowane DARMOWE 
czujniki tlenku węgla - oczywiście wśród osób obecnych na wykładzie.

Ks. Sławomir Skoblik

  
KURS  PRZEDMAŁŻENSKI 

„Czystość Serca”

czyli

BOŻY PLAN WOBEC LUDZKIEJ MIŁOŚCI

TERMINY dwóch edycji: 

a) 23 – 25.03.2018r. 

b)6 - 8.04.2018r. 

Początek w piątek o godz. 18.00, 

zakończenie w niedzielę Mszą św. o godz. 11.00 

----------------------------------------------------

Zapraszamy narzeczonych, a także młode pary małżeńskie do udziału w niezwykłym 
weekendzie,         

który stanowi alternatywną formę kursu przedmałżeńskiego, bądź jego uzupełnienie. Dzięki 
temu będziecie mogli:

odkryć duchowość małżeństwa

lepiej zrozumieć Wasze potrzeby emocjonalne

poznać zasady komunikacji w małżeństwie i rodzinie

Uczestnicy będą pracować w parach, a kurs  poprowadzi ekipa złożona z:

duszpasterza ( ks. Zbigniew Drzał ), kilku małżeństw 

oraz doradców małżeńskich 

Miejsce:

Dom Otwarty ul. Uczniowska 22 opodal kościoła św. Anny i Joachima w Gdańsku Letnicy .

Koszt udziału (materiały, obiad i kolacja w sobotę, kawa i herbata oraz poczęstunek 
w przerwach):

90 zł od osoby. Opłata na miejscu. 

Zgłoszenia i bliższe informacje:

Katarzyna Matulewicz-Wójcik, e-mail: kurswczs@gmail.com 

(zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na tydzień przed każdym z terminów)
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