
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego    01.04.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 02.04 – 08.04

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     Poniedziałek 2 kwietnia

08:00 + Teresa i Stanisław Dombke, Franciszek i 
Mirosława

08:00 + Franciszka i Jan Plinscy

10:30 + Rodzice i rodzeństwo Czaja i Gojke

10:30 + Agnieszka Borska w rocznice śmierci oraz 
Grzegorz Borski i Antoni Barlarz

16:00 + Z rodziny Gollnik, Bigott i Lessnau, 
Renusz

16:00 + Rodzice z obojga stron Konkol i Dominik 

Wtorek  3 kwietnia
   
17:00 + Franciszek Bolda i rodzice z obojga stron
        
18:00 + Wali i Erwin Stromscy w rocznicę śmierci

Sroda 4 kwietnia

17:00 + Franciszek Gojke

18:00 + Ryszard Otrompka i dziadkowie

Czwartek  5 kwietnia

17:00 – Dziękczynna z okazji rocznicy ślubu, z 
prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 
rodzinie

18:00 + Rodzice: Franciszka , Michał, Zofia Jeka

 

  

Piątek 6 kwietnia

17.00 + Matka Władysława, dziadek i babcia

18.00 + Halina i Leon Dettlaff

Sobota 7 kwietnia
               

17:00 + Gertruda i Jan Dettlaff

18:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo w 
rodzinie

 Niedziela Miłosierdzia 08 Kwietnia
Odpust

08:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo w 
rodzinie Lidii i Brunona

08:00  + Zofia i Władysław Frączak, Zofia i Zenon 
Cała

10:30 + Małgorzata i Ignacy Potrykus

10:30 + Agnieszka Borska w rocznicę śmiercI oraz 
Grzegorz Borski i Antoni Barlarz

16:00 – Za parafian

16:00 + Jan i Klara Kobierzyńscy

16:00 + Wanda i Jan Wierzbowscy oraz + z rodziny 
Jagodzińskich

16:00 +  Józef Jeka

16:00  + Rodzice: Jadwiga, Aleksander Felkner, 
Brunon Borski, dusze w czyśćcu cierpiące

16:00 + Aleksandra Krukowska

  

 

Oktawa Wielkiej Nocy

Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, który pierwotnie nazywano 
Pięćdziesiątnicą, a dziś Okresem Wielkanocnym. Ponieważ cud Zmartwychwstania jakby 
nie mieści się w jednym dniu, dlatego też Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy - przez 
osiem dni bez przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. 
Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie, mają więc charakter bardzo uroczysty.

Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę, czyli na osiem dni 
jest bardzo dawny. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność uroczystości. 
Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania. Okres 
ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy. 
Dlatego np. w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek. Teksty liturgiczne i 
biblijne wszystkich dni oktawy Wielkanocy nawiązują bezpośrednio do wydarzenia 
zmartwychwstania Jezusa i jego konsekwencji dla nas. Znajdujemy także wyraźne 
odniesienia do sakramentu chrztu i tego co staje się udziałem każdego ochrzczonego.

Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, nazywana obecnie także Niedzielą 
Miłosierdzia Bożego. W ten dzień w Rzymie ochrzczeni podczas Wigilii Paschalnej neofici, 
odziani w białe szaty podarowane im przez gminę chrześcijańską, szli w procesji do kościoła 
św. Pankracego, by tam uczestniczyć w Mszy św. Jan Paweł II ustanowił ten dzień świętem 
Miłosierdzia Bożego, którego wielką orędowniczką była św. Faustyna Kowalska.

na podst. źródeł internetowych

Cała oktawa Wielkanocna ma charakter świąteczny. Dawniej nowo ochrzczeni ubrani w 
białe szaty codziennie brali udział we Mszy świętej. W pierwszy dzień tygodnia stacja 
odbywa sie u grobu św. Piotra, któremu Chrystus ukazał się jako pierwszemu z Apostołów. 
W lekcji słyszymy jego głos. Jest to świadectwo człowieka, który osobiście obcował z 
Chrystusem zmartwychwstałym. Ucznom zdążającym do Emaus, sam Chrystus tłumaczył 
właściwe znaczenie proroctw mesjańskich Starego testamentu i dał się im poznać przy 
łamaniu chleba. Nam również ukazuje się Zmartwychwstały pod sakramentalnymi 
postaciami i obdarza nas duchową radością, której obrazem była ziemia "opływająca 
mlekiem i miodem" (antyfona na wejście)

Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, pełna nazwa tej niedzieli brzmi "niedziela po 
zdjęciu białych szat". Nowo ochrzczeni pierwszy raz przychodzili do Kościoła w zwykłym 
odzieniu i zajmowali miejsca wśród innych wiernych. Kościol napomina nowo 
ochrzczonych i wszystkich chrześcijan odrodzonych przez przyjęcie sakramentów, aby 
dochowali wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym w czasie 
Wigilii Wielkanocnej (w Wielką Sobotę).

Na podstawie: Mszał Rzymski - mszalik codzienny. Wydawnictwo Pallottinum 1963, 
przekład polski i objaśnienia opracowali o.o. benedyktyni z Opactwa Tynieckiego



1 CZYTANIE: (Dz 10, 34a. 37-43)
2 CZYTANIE: (Kol 3, 1-4)
EWANGELIA: (J 20, 1-9)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  NIEDZIELE ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  

    

    

   

    

    

    
    Sprawowaną dzisiejszej nocy liturgią Wigilii Paschalnej, połączoną z odnowieniem przyrzeczeń 
chrzcielnych rozpoczęliśmy obchody Świąt Wielkanocnych. Po wielkopostnym przygotowaniu 
wkraczamy w świętowanie Paschy. W dzisiejszą uroczystość zachęcamy do duchowej łączności z 
Ojcem Świętym, który o godzinie 12. podczas modlitwy „Regina Coeli” udzieli błogosławieństwa 
Urbi et Orbi – Miastu i Światu. Przyjmując je z wiarą można uzyskać odpust zupełny. O godzinie 
17.00 Nieszpory kończące Triduum Paschalne.
    Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msze święte jak w każdą niedzielę. Jest to dzień 
solidarności z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Gdańskim Seminarium Duchownym i 
Uniwersytetem Stefana kardynała Wyszyńskiego. Jutro o 14.40 i 15.15 bieg do pustego Grobu.
  Comiesięczne zebranie Żywego Różańca na wniosek części zelatorów z racji świątecznych 
spotkań rodzinnych jest przeniesione na wtorek  na godz. 14:15.
  Trwa rozpoczęta w Wielki Piątek Nowenna przed Świętem Miłosierdzia, dziś trzeci dzień. 
Odmawiamy ją w ramach Koronki do Bożego Miłosierdzia.
    W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Przed południem odwiedzę stałych 
zgłoszonych chorych, zaś od 16.00 będzie okazja do spowiedzi świętej. Nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów wielkanocnych. Po Mszy św. o godz. 18.00 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę o 9.00 
pierwsza spowiedź dzieci pierwszokomunijnych.
    W przyszłą niedzielę przypada uroczystość odpustowa. Uroczysta suma pod przewodnictwem 
księdza kanonika Rafała Dettlaffa kanclerza Kurii Metropolitalnej Gdańskiej z udziałem kapłanów 
z naszego morskiego dekanatu o godzinie 16.00, a po niej procesja eucharystyczna. W przyszłą 
niedzielę kolekta budowlana.
    Przeżywając obchody Świąt Paschalnych dziękujemy jako wspólnota parafialna za 
przygotowanie uroczystości: Liturgicznej Służbie Ołtarza, lektorkom, organistom i chórowi, 
strażakom OSP Chłapowo i Żywemu Różańcowi. Składamy podziękowanie dekoratorom za 
przygotowanie ołtarza adoracji i Grobu Pańskiego, dziękujemy wszystkim, którzy zadbali o 
świąteczny wystrój naszej świątyni. Z kolei włączającym się w świąteczne dzieło charytatywne 
dziękujemy za składaną przez cały Wielki Post jałmużnę, którą zgodnie z zapowiedzią przekażę 
s. Adzie z Władysławowa. Dziękujemy też za składane ofiary na dekoracje świątyni oraz kwiaty 
do Grobu Pańskiego.
    Przy wyjściu z kościoła można nabyć u ministrantów Biuletyn Parafialny i Gościa Niedzielnego.
    Radość Świąt Wielkanocnych skłania nas do wyrażania z serca płynących życzeń. Przyłączając 
się do tych już wypowiedzianych, życzę błogosławionych Świąt, umocnienia w wierze w 
Zmartwychwstałego i radości płynącej z chwały jaką ukazał nam Chrystus. Niech dobre 
przeżywanie tych dni, doda nam odwagi, abyśmy idąc za Zmartwychwstałym Panem, nieśli w nas 
samych promień Jego miłości tym, których spotykamy.

Witamy wszystkich przybyłych Gości razem z nami świętujących Zmartwychwstanie Pańskie, 
zwłaszcza obecnych koncelebrantów i życzymy błogosławionych i radosnych Świąt w gronie 
rodziny i bliskich. Na dobre przeżywanie Świąt Zmartwychwstania niech nam Bóg błogosławi. 

Ks. Sławomir Skoblik

„TERAZ ZAŚ PO NOCY NASTĘPUJE DZIEŃ,
PONIEWAŻ PRZEZ WIARĘ 
W ZMARTWYCHWSTANIE

PORZUCAMY CIEMNOŚCI GRZECHU I CIENIE 
ŚMIERCI,

ABY CHRYSTUS UMIEŚCIŁ NAS 
W ŚWIATŁOŚCI ŻYCIA.”

Św. Beda Czcigodny

Zmartwychwsta y Pan daje nam nadziejł ę i odwagę. Jezus yje ż
i kroczy razem z nami ukazując nam sens naszej drogi yciowej. ż

Jezus zmartwychwstając nie odczarowa  ziemi, ale jł ą zmieni , ł
dając tym samym moc i perspektywę zmian dla serc ludzkich.

Wszystkim Parafianom i go ciom pragnś ę yczy  aby ż ć
Zmartwychwsta y Chrystus, wype nia  Wasze codzienne ycie, ł ł ł ż
Niech wszczepia w Wasze serca nadzieję, która podtrzyma 
drugiego cz owieka w chwilach problemów i trudu, wreszcie ł
niech obdarzy Was mi o cił ś ą, bo „ona wszystko przetrzyma” 

i „nigdy nie ustaje”.
Niech Pan obdarza swoimi askami, wcił ą  otwierajż ąc serca 

na Boga i  drugiego cz owieka, darzy Was wszystkich swoim ł
B ogos awie stwem, Darami Ducha wił ł ń Ś ętego oraz zdrowiem.

Wszystkiego, co Bo e, dobre i piż ękne, na czas Wielkiej Nocy, 
yczy Proboszcz Parafii Mi osierdzia Bo ego w Ch apowie ż ł ż ł

 ks. S awomir Skoblikł
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