
Trzecia Niedziela Wielkanocna                     15.04.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 16.04 – 22.04

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     
Poniedziałek 16 kwietnia

17:00 + Józef i Jan Ciskowscy w rocznicę 
śmierci oraz Ewa i Józef 

18:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski  

Wtorek 17 kwietnia
   
17:00 + Gertruda Szornak w 20 rocznicę 
śmierci
        
18:00 +  Stanisław Necel w 3 rocznicę 
śmierci oraz Łukasz Necel 

Sroda 18 kwietnia

17:00 – O Boże błogosławieństwo w 
rodzinie Ciskowskich 

18:00 + Aniela, Feliks Ciskowscy, 
rodzeństwo z obojga stron  

Czwartek  19 kwietnia

17:00 + Józef, Jadwiga Płomień, 
Aleksandra Krukowska

18:00 +  Józef Zych oraz Maria Sałek 

 

  

Piątek  20 kwietnia

17.00 + Hanna

18.00 - O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w rodzinie Necel 

Sobota 21 kwietnia
               

17:00 +  Rodzice: Józefa, Bernard, 
siostra Urszula

18:00 + Albert, Wanda Cieplińscy, 
Jerzy Bernadeta

       IV Niedziela Wielkanocna         
22 Kwietnia

08:00 +  Anna, Feliks, Józef

10:30 – O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w rodzinie

16:00 +  Wanda Kortas od s. Róży

  

 

Rekolekcje dla osób żyjących 
w związkach niesakramentalnych

23-25 kwietnia 2018

Zapraszamy na rekolekcje dla osób żyjących w 
związkach niesakramentalnych, które odbędą się w 
kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku 
Strzyży (Sanktuarium Miłosierdzia) przy ul. Gomółki 9 
w dniach 22-25 kwietnia br. Rekolekcje wygłosi ks. 
Andrzej Obuchowski – kapłan diecezji wrocławskiej, 
były misjonarz z Syberii.

Program rekolekcji jest następujący:

22 kwietnia (niedziela) – g. 15.00 (górny kościół)

23-25 kwietnia (poniedziałek – środa) – g. 19.00 (dolny 
kościół)

/-/ Ks. Arkadiusz Kita CR                 /-/ Ks. Rafał Dettlaff
Duszpasterz osób żyjących                 Kanclerz Kurii
w związkach niesakramentalnych



1 CZYTANIE: (Dz 3, 13-15. 17-19)
2 CZYTANIE: (1 J 2, 1-5)
EWANGELIA: (Łk 24, 35-48)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  III NIEDZIELE WIELKANOCNA 

15 KWIETNIA 2018 r. 
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●     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.

●     We wtorek przypada 10 rocznica nominacji arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia na metropolitę gdańskiego. Pamiętajmy o modlitwie. Z 
tej racji w niedzielę 22 kwietnia o godzinie 13.00 w archikatedrze 
oliwskiej odbędzie się Msza święta w intencji naszego ordynariusza.

●     W dniu 14 maja (poniedziałek) odbędzie się w godzinach 8-15 
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. Zachęcam 
parafian do pielgrzymowania, zwłaszcza tych, którzy nigdy w 
Matemblewie nie byli. Koszt autokaru 35 złotych. Prowiant we własnym 
zakresie. Zgłoszenia u księdza proboszcza. Jest jeszcze jedno wolne 
miejsce na świętą Warmię i trzy miejsca na jesienną wycieczkę do 
Petersburga.

●     Pamiętajmy w modlitwie o gimnazjalistach, którzy od środy do 
piątku będą pisali swoją „małą maturę”.

●     Puckie Hospicjum wraz z hospicjami z Pomorza zaprasza do 
włączenia się w akcję Pola Nadziei na Pomorzu 2018 – największą 
zbiórkę na rzecz podopiecznych hospicjów. Co roku pomorskie hospicja 
otaczają opiekę około trzech tysięcy osób dorosłych i dzieci, w tym 
naszych parafian. W następną niedzielę przed naszym kościołem 
wolontariusze ubrani w żółte koszulki będą zbierać datki, które zasilą 
budżet hospicjum. W podziękowaniu każdemu darczyńcy przekażą 
żonkil – kwiat symbolizujący nadzieję. Nie pozostańmy obojętni.

●     Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
uświetnienia uroczystości odpustowych. 

Ks. Sławomir Skoblik

Święto Miłosierdzia Bożego przypomina nam jak wielkiej łaski doznajemy od Boga, 
który obdarza nas swoim miłosierdziem. Za ten dar powinniśmy być wdzięczni, ale 
także powinniśmy odpowiedzieć na niego w działaniu. Naszym sposobem na 
profesjonalną pomoc poprzez dzieła miłosierdzia jest diecezjalna Caritas, która 
posiada status organizacji pożytku publicznego. Główny mottem Caritas było i jest 
być głosem ubogich w dzisiejszym świecie.

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych dlatego zachęcam do przekazania 1% z 
swoich podatków właśnie na Caritas naszej Diecezji. W ostatnim roku uruchomiona 
Spiżarnia Caritas dla starszych, samotnych a także kompleksowe wsparcie dla 
niepełnosprawnych i ubogich rodzin wymaga znacznych nakładów finansowych. 
Także dzisiaj można wesprzeć te dzieła poprzez złożenie ofiar do puszek.

W tym miejscu chciałbym również podziękować za ogromną wrażliwość i ofiarność, 
którą okazujecie wszystkim, którzy potrzebują pomocy, zarówno ubogim z naszego 
sąsiedztwa, jak i cierpiącym z powodu różnorakich klęsk żywiołowych w różnych 
zakątkach świata.

Z serca wszystkim błogosławię, metropolita gdański

Dziękujemy wszystkim Parafiom i Wspólnotom za udział w dziele modlitwy za 
kapłanów. W tym roku dołączyła do modlitwy rekordowa liczba parafii (powyżej 200) 
a liczba „wizytówek”, które trafiły do parafian to 43 500. W tej edycji modlitwy za 
księży towarzyszyły nam dwie nowości. Po raz pierwszy udział mogły zgłaszać 
wspólnoty i chociaż ta liczba jest dość skromna, to wierzymy, że z roku na rok 
więcej wspólnot będzie dołączać. Drugą nowością było obdarowanie w duchu 
wdzięczności jednej z parafii ornatem, który wyszyły Siostry z Bornego Sulinowa. 
Ornat z Duchem Świętym nawiązywał do intencji i modlitwy, które zawarliśmy na 
tegorocznych wizytówkach, a przede wszystkim do wezwania związanego z rokiem 
duszpasterskim. Dodatkowo wylosowaliśmy 5 parafii, do których wyślemy książki 
dotyczące duchowości kapłańskiej.
Parafia, do której wyślemy ornat, a którą wylosowaliśmy spośród zgłoszonych w tym 
roku, to: Parafia Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku

 Parafie, do których wyślemy książki to: Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Gdańsku, Parafia św. Jadwigi Królowej w Krakowie, Parafia św. Szczepana w 
Rymaniu, Parafia Miłosierdzia Bożego w Lipowym Polu oraz Parafia Świętego 
Krzyża w Myśliborzu.

 Do zobaczenia za rok przy okazji 10. edycji naszego dzieła :)

 Joanna Roczyńska - Koordynator dzieła „Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę”
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