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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 11.06 – 17.06

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     Poniedziałek 11 czerwca
Św. Barnaby 

17:00 + Kamil Styn w rocznicę śmierci

17:00 -

18:00 + Władysława Wittbrodt

18:00 – 

Wtorek 12 czerwca
Św. męczenników II w. ś.

17:00 -

18:00 + Aleksandra Krukowska

Sroda 13 czerwca
Św. Antoniego z Padwy

17:00 -  

18:00 -

Czwartek 14 czerwca
Św. Michała Kozala

17::00 + Klara i Ksawery Hincke, Brunon 
Hincke

18:00 + Adam i Marta Jeka

 

 

  

Piątek  15 czerwca

17:00 +  Dziadkowie Hincke i Zielińscy

18.00  –

Sobota 16  czerwca

17:00 +  Małgorzata Potrykus w rocznicę 
śmierci oraz Ignacy

18:00 –

XI Niedziela Zwykła
10 czerwca

08:00 +  Irena Bolda

10:30 + Wanda, Anna oraz rodzice 
Wierzbowscy 

16:00 +  Feliks i Bronisława Styn

  

 

Chłapowo, dn. 24.05.2018 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

PARAFIALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

PN. „MOJA PARAFIA”

Dnia. 24.05.2018 r. został rozstrzygnięty Parafialny Konkurs Plastyczny pn. „Moja 
Parafia”. 

Głównym celem konkursu było zainteresowanie dzieci historią miejsca ich 
zamieszkania ze szczególnym uwzględnieniem małej architektury religijnej oraz 
zainspirowanie ich do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

Na konkurs wpłynęło 20 pięknych prac plastycznych, wykonanych różnymi 
technikami plastycznymi (rysunek, batic, wycinanka). Wybór zwycięzców był bardzo 
trudny.

Jury w składzie:

ks. Sławomir Skoblik – przewodniczący

p. Anna Fijoł – nauczyciel plastyki 

dokonało oceny prac i wyłoniło następujących zwycięzców:

W pierwszej grupie wiekowej: 

I miejsce – Karolina Lewandowska, klasa 0p

II miejsce – Jan Lewandowski, klasa 0a

III miejsce – Aleksandra Madalińska, klasa 0p

wyróżnienie – Maja Mudlaff, klasa 0a

wyróżnienie – Agata Jamros, klasa 0a

W drugiej grupie wiekowej:

I miejsce – Antonina Bisewska, klasa I

II miejsce – Agata Elwart – klasa I

III miejsce – Krzysztof Sarna – klasa I

W trzeciej grupie wiekowej: 

I miejsce – Dominika Szwec, klasa III

II miejsce – Zofia Robakowska, klasa III

III miejsce – Maciej Sarna, klasa III

Komisja konkursowa:

ks. Sławomir Skoblik

Anna Fijoł



1 CZYTANIE: (Rdz 3, 9-15)
2 CZYTANIE: (2 Kor 4, 13 – 5, 1)
EWANGELIA: (Mk 3, 20-35)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  DZIESIĄTA NIEDZIELE ZWYKŁĄ

10 czerwca 2018 r. 

Dziesiąta Niedziela zwykła

  

1. W minionym tygodniu zakończyliśmy Oktawę Bożego Ciała. Dziękujemy za udział w 
procesjach. Szczególne podziękowanie składamy wszystkim, którzy zaangażowali się w 
przygotowanie i przeżycie tych dni: niosącym feretrony, chorągwie i sztandary, dzieciom, 
a także Liturgicznej Służbie Ołtarza i wszystkim, którzy wzięli udział w procesjach 
wyrażając w ten sposób cześć dla Jezusa Eucharystycznego.

2. W dalszym ciągu zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17:30, w 
niedzielę o 15.00.

3. Ponadto w tym tygodniu w poniedziałek wspomnienie św. Barnaby apostoła, we 
wtorek wspomnienie męczenników II wojny światowej, w środę św. Antoniego, w 
czwartek św. Michała Kozala – biskupa i męczennika. Obchodzącym w tym tygodniu swoje 
imieniny, urodziny i rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia i powierzamy opiece 
ich Świętych Patronów.

4. W przyszłą niedzielę będziemy gościć przedstawicieli Gdańskiego Seminarium 
Duchownego. Taca przyszłej niedzieli w całości przeznaczona będzie na utrzymanie tej 
uczelni.

5. Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i biuletyn parafialny. Jest 
także książka – cegiełka w cenie 25+ poświęcona historii naszej parafii.

Dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy wszystkim radosnego i owocnego 
przeżywania Dnia Pańskiego. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Sławomir Skoblik

Ważne wydarzenia w życiu parafii to :

⦁ 1.06.1993 roku – ustanowienie parafii

⦁ 24.11.1995 – peregrynacja relikwii św. Wojciecha

⦁ 5.06.1999 – poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy kościół

⦁ 2003 – rozpoczęcie budowy kościoła

⦁ 2004 – peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego

⦁ 13.08.2006 – wmurowanie kamienia węgielnego

⦁ 2010 styczeń  - kolęda ks. arcybiskupa wśród parafian

⦁ 27.04.2014 – pierwsza Msza św.

⦁ 25 X 2015r błogosławieństwo Kościoła i poświęcenie dzwonów przez Księdza 
Arcybiskupa Sławoja Leszka  Głódzia

⦁ decyzją metropolity gdańskiego w 2016 roku kościół był Bramą Miłosierdzia

⦁ 7 VI 2016 rok – śmierć ks. proboszcza Wiesława Wett

⦁ 2 IX 2016 – ks. arcybiskup metropolita gdański instalował nowego proboszcza w 
mojej osobie

⦁ 26 V 2018 – uroczyste obchody Srebrnego Jubileuszu Parafii

Prace duszpasterskie w ciągu 25-lecia:

- chrzty – 434

- Pierwsze Komunie Św. - 410

- bierzmowani – 423

- małżeństwa katolickie – 166

- zgonów – 230

- setki odprawionych Mszy św. i różnego rodzaju nabożeństw w zależności od okresu 
liturgicznego lub potrzeb Kościoła i wiernych,

- niezliczone strumienie łask Bożego Miłosierdzia

- istnieją grupy i stowarzyszenia parafialne: Żywy Różaniec, Ministranci i lektorki, Grupa 
Młodzieżowa, Chór- powstała nowoczesna strona internetowa naszej parafii, a co tydzień 
wydawana jest Parafialny biuletyn.

Ekscelencjo, Najdostojniejszy nasz Arcypasterzu

Przeżywamy jako wspólnota parafialna srebrny jubileusz istnienia. 1.06 1993 roku 
arcybiskup Tadeusz Gocłowski erygował naszą parafię wydzielając jej terytorium z Parafii 
Wniebowzięcia NMP we Władysławowie, mianując jej pierwszym proboszczem obecnego 
wśród nas ks. Kazimierza Białka. Po roku czasu nowym proboszczem został zmarły przed 
dwoma laty ks. Wiesław Wett. Twoją decyzją od dwóch lat jestem proboszczem tej 
wspólnoty.

Parafianie – Kaszubi to ludzie głęboko wierzący, dla których wielką wartością jest Kościół. 
Życie religijne głęboko wpisane jest w tradycję miejscowej społeczności, w jej życie 
rodzinne. Kiedyś w większej części rolnicy i rybacy, dziś ludzie pracujący w służbach 
mundurowych, budżetówce i żyjący z turystyki tworzą tożsamość Chłapowa.

Początek parafii to 900 mieszkańców. Dziś jest 1200 osób zameldowanych, a 890 
identyfikujących się z parafią przez kolędę. W stosunku do przyjmujących kolędę na 
Eucharystię niedzielną regularnie przychodzi 60% parafian. W wakacje liczba 
praktykujących się potraja. Składki i pomoc fizyczna parafian a po małej części 
wczasowiczów sprawiły, że powstała kaplica, plebania i kościół. Teraz trwa jego 
doprażanie. 
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