
Niedziela Zesłaania Ducha Świętego          20.05.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 21.05 – 27.05

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     
Poniedziałek 21 maja

Matki Kościoła  

17:00 + Jan i Halina Hincke oraz ich 
rodzeństwo

18:00 + Wanda Kortas od s. Róży

Wtorek  22 maja

17:00 +  Ojciec Ziółkowski w rocznicę 
śmierci

18:00 + Rozalia i Feliks

Sroda 23 maja

17:00 + Teściowie Sirak

18:00 +  Jan i Genowefa Brezińscy

Czwartek 24 maja
Chrystusa Kapłana 

17:00 +  o. Antoni, Józef, brat Jan, 
Mirella, Józefa

18:00 +  Józef Jeka w 19 rocznicę śmierci

 

  

Piątek  25 maja

17.00 + Leon, Eufemia i Maria Trojka

18.00  + Rodzice: Wittstock: Aleksandra i 
Józef

Sobota 26 maja

13:00 – W intencji parafii

13:00 + Mama Maria Ceynowa w 1 rocznicę 
śmierci

13:00 + Rodzice: Maria i Franciszek Ceynowa

13:00 + Józef Rietz i jego rodzice

13:00 + Rodzice z obojga stron

13:00 + Ksiądz Wiesław Wett i Wanda Kortas

17:00 +  Marianna w rocznicę śmierci oraz 
Marian, dziadkowie Winiarscy

18:00 – Za przyczyną Matki Boskiej 
Swarzewskiej o zdrowie i opiekę dla matek z 
II Róży 

Niedziela 20 maja
Uroczystość Najświętszej Trójcy

08:00 +  Stanisław Styn w rocznicę śmierci

10:30 + Andrzej Goyke w 17 rocznicę śmierci

16:00 + Magdalena i Ignacy Buja

  

 



1 CZYTANIE: (Dz 2,1–11)
2 CZYTANIE: (Ga 5,16-25)
EWANGELIA: (J 15 26-27; 16,12-15)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  NIEDZIELE ZESŁANIA DUCHA 

ŚWIĘTEGO 
20 maja 2018 r. 

Niedziela Zesłania Ducha Świetego 

  

    
    
   

1)     Przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, do której 
przygotowywaliśmy się przez nowennę.

2)     W liturgii kończy się okres wielkanocny. Do przyszłej niedzieli trwa 
wynikający z przykazań kościelnych czas spowiedzi wielkanocnej.

3)     Zapraszamy na nabożeństwa majowe odprawiane w dni powszednie o 
godzinie 17.30, w niedzielę w połączeniu z Koronką, dla dzieci od poniedziałku 
do piątku o godzinie 16.00.

4)     W najbliższą sobotę 26 maja przeżywamy Srebrny Jubileusz Parafii. 
Rozpocznie go koncelebrowana eucharystia pod przewodnictwem arcybiskupa 
metropolity gdańskiego. O godzinie 13.00 spod plebanii wyruszy procesja do 
kościoła. Proszę o przygotowanie pocztów sztandarowych. Po eucharystii 
naprzeciw kościoła rozpocznie się festyn, którego program zamieszczony jest w 
gablotce kościoła, biuletynie parafialnym i na stronie internetowej. Zapraszam 
parafian a zwłaszcza stałych pielgrzymów pieszych do Wejherowa do udziału w 
tej podniosłej uroczystości. Niech nikogo nie zabraknie. Tej rangi następna 
uroczystość będzie związana z konsekracją kościoła, a potem dopiero za 25 lat – 
złoty jubileusz. Proszę o udekorowanie domów zwłaszcza przy ul. 
Władysławowskiej flagami papieskimi i maryjnymi i nie stawianie samochodów 
wokół kościoła w czasie trwania liturgii. Potrzebne jest miejsce na procesję 
wejścia i wyjścia z kościoła.

5)     Chętnie panie do pieczenia ciast proszę o przynoszenie wypieków w sobotę 
rano na plac, gdzie będzie festyn. W piątek o 18.00 wszystkich zaangażowanych 
w prowadzenie garmażu i loterię fantową prosimy o obecność na placu celem 
przygotowania festynu.

6)     Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i 
nasz parafialny biuletyn.

7)     Bóg zapłać za złożone w zeszłym tygodniu ofiary na budowę kościoła. W tym 
tygodniu wstawiliśmy oczekiwane okno do kościoła, założyliśmy jednolitą 
wykładzinę w prezbiterium, która będzie nam służyć do czasu montażu 
posadzki. Przed posadzką najpierw będzie robiona elewacja kościoła. W tym 
roku jeszcze nas czeka pozostała wymiana drzwi i okien w kaplicy za 
prezbiterium. Dziękuję za społeczną pracę w tygodniu wokół grobu księdza 
Wiesława i w kościele w wykańczaniu ram nowego okna i przy malowaniu 
zakrystii.

Ks. Sławomir Skoblik

ZIELONE ŚWIĄTKI

Dzień zesłania Ducha Świętego, zwany też 
Pięćdziesiątnicą (Pentecoste), potocznie 
Zielonymi Świątkami, jest w chrześcijaństwie 
świętem ruchomym i przypada 49 dni (7 
tygodni) od Niedzieli Zmartwychwstania 
Pańskiego, a więc przypada również w 
niedzielę. Stąd zapis w księgach liturgicznych 
Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Jest to 
jedno z najważniejszych świąt o charakterze 
uroczystości liturgicznej, obchodzone przez 
dwa dni (szczególnie w krajach 
protestanckich, np. w Niemczech, Szwajcarii, 
Holandii oraz w Danii). W Polsce pierwszy 
dzień Zielonych Świąt jest dniem wolnym od 
pracy. Drugi dzień Zielonych Świątek 
zniesiono w 1951 roku – wyjątek stanowią tu 
wyznawcy Kościoła Zielonoświątkowego w 
RP, którzy na mocy Ustawy z dnia 20 lutego 
1997 roku o stosunku Państwa do Kościoła 
Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej mają 
ten dzień wolny od pracy.
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