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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 23.04 – 29.04

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     
Poniedziałek 23 kwietnia

Świętego Wojciecha 

17:00 + Czesław Potrykus od rodziny Tamów 
z Kalisza 

17:00 + Kazimierz Ciskowski w rocznicę 
śmierci

18:00 –  

Wtorek 24 kwietnia
   
17:00 + Z rodziny Mach: Jan z okazji imienin 
i Agnieszka
        
18:00 +  Józef, Teresa, Florian, Stefan

Sroda 25 kwietnia
Świętego Marka

17:00 + Stanisław i Łukasz Necel

18:00 +  Ojciec Chrzestny Feliks i dziadkowie 
Buja

Czwartek  26 kwietnia

17:00 + Z rodziny Baran: Jan i Marta w 3 
rocznicę śmierci

18:00 + Jadwiga i Leon Szymańscy

 

  

Piątek  27 kwietnia

17.00 + Z rodziny Radtke: 
Stanisława w rocznicę śmierci i 
Stanisław

18.00 + Małgorzata w rocznicę 
śmierci i Marian Bigott

Sobota 28 kwietnia
               

17:00 +  Stanisław Necel w 3 
rocznicę śmierci

18:00 + Agnieszka, Jan oraz brat 
Franciszek Mach

       V Niedziela Wielkanocna         
29 Kwietnia

08:00 – Dziękczynna za 18 lat 
małżeństwa, + babcia Rozalia  

10:30 – O Boże błogosławieństwo w 
13 rocznicę ślubu 

16:00 + Ojciec Leon Mach

  

 

Niedziela Dobrego Pasterza

IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako 
Niedziela Dobrego Pasterza – dzień szczególnej modlitwy o 
powołania. Podczas Eucharystii czytany jest fragment Ewangelii wg 
św. Jana, w którym Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem (J 10,1-
10). Ma on wyjątkowy wymiar duszpasterski.

Praktykę modlitwy Kościoła w intencji powołań do stanu 
kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Paweł 
VI. Od tamtego czasu jedna z niedziel okresu wielkanocnego, 
zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, poświęcona jest na modlitwę w 
intencji powołań.

Trzeba prosić Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru 
powołania. Trzeba modlić się za młodych, aby odważnie 
odpowiedzieli na Boże wezwanie. Trzeba prosić, aby nie zabrakło 
pasterzy; dobrych pasterzy, którzy będą oddawać życie za owce. 
Niemniej jednak nie zapomnijmy o tych, którzy już zostali powołani 
do bycia pasterzami. O kapłanach, o zakonnikach. Oni już 
odpowiedzieli na Boże wezwanie i kroczą za Jezusem – Dobrym 
Pasterzem. Oni – jak Jezus – oddają życie. Każdego dnia w zaciszu 
plebanii lub klasztoru ofiarują swoje cierpienie, swoją samotność, 
walkę duchową, za ciebie. Kroczą za Dobrym Pasterzem i oddają 
życie za owce.

– „My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga (…) Niech więc uważają 
nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od 
szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny” – uczy nas 
św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (1 Kor 3,9.4,1-2). Jan 
Paweł II pomagał nam w odczytaniu tych słów Apostoła Narodów, 
zachęcając do rozważenia zaproszenia, które Chrystus kieruje do 
każdego z nas: „Idźcie i wy…” – mówi biskup świdnicki Ignacy Dec.



1 CZYTANIE: (Dz 4, 8-12)
2 CZYTANIE: (1 J 3, 1-2)
EWANGELIA: (J 10, 11-18)
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●     Zakończyliśmy X Tydzień Biblijny, a rozpoczynamy dzisiejszą 

Niedzielą Dobrego Pasterza 55. Tydzień Modlitw o Powołania, 
który ma być czasem modlitwy i przypomnienia, że dzieło 
odczytywania, rozwijania i realizowania powołań trzeba 
nieustannie wspierać.

●     Dziś po raz 16. Odbywa się akcja „Pola nadziei”. Każdy z nas 
może wesprzeć działania pomorskich hospicjów poprzez modlitwę 
w intencji tych szczególnych dzieł, w intencji ludzi w nich 
przebywających, ich bliskich, personelu i wolontariuszy, a także 
poprzez ofiary przekazane kwestującej młodzieży z naszej szkoły. 
Zachęcamy do szczególnej wrażliwości i hojności. Niech POLA 
NADZIEI będą wielką wspólnotą ludzi potrzebujących z ich 
dobroczyńcami.

●     Jutro przypada Uroczystość św. Wojciecha – Głównego Patrona 
Polski i naszej gdańskiej archidiecezji. Uroczystość odpustowa we 
Władysławowie, w środę natomiast święto Marka Apostoła.

●     We wtorek wyjeżdżamy na pielgrzymkę na Świętą Warmię o 
godzinie 5.00.

●     Siostra Ada dziękuje i zarazem informuje, że z rozdanych 50 
skarbonek wielkopostnych z jałmużną wróciło 39, a wraz z nimi 
1240 złotych.

●     U ministrantów można nabyć nowy numer „Gościa 
Niedzielnego” oraz biuletyn parafialny

●     Trwając na modlitwie w intencji powołań, przyjmijmy Boże 
błogosławieństwo. 

Ks. Sławomir Skoblik
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