
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela                 24.06.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 25.06 – 01.07

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     
Poniedziałek 25 czerwca

 
17:00 + Jan i Stanisława Lessnau

18:00 + Ojciec Jan i Jerzy

Wtorek 26 czerwca

17:00 + Jan Plinski w rocznicę śmierci

18:00 – Dziękczynna z okazji 5 rocznicy 
ślubu

Sroda 27 czerwca

17:00 +  Aleksandra Krukowska od 
siostry

18:00 – O Boże błogosławieństwo w 
rodzinie za wstawiennictwem świętej 
Rity

Czwartek 28 czerwca

17::00 + Jan Poręba od żony

18:00 – O nawrócenie w rodzinie syna

 

 

  

Piątek  29  czerwca
 Piotra i Pawła

17:00 + Paweł i Rozalia Goyke

18.00 +  Józef Zych i Maria Sałek

Sobota 30  czerwca

17:00 + – Dziękczynna z okazji 
45 – rocznicy ślubu

18:00 +  Maria i Zygmunt Szwaba

XIII Niedziela Zwykła
01 czerwca

08:00 + Antoni Barlarz w rocznicę 
śmierci oraz Agnieszka i Grzegorz Borscy

08:00 -

10:00 +  Feliks Trzebiatowski w dniu 
urodzin

11:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett 
od 1 róży

20:00 +  Aleksandra Krukowska (1 
gregoriańska)

20:00 - 

  

 

„Tornister pełen uśmiechów”

W związku z rosnącą pomocą ze strony państwa dla 
rodzin i programem wyprawka 300+ Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej pragnie przekierować pomoc  z akcji 
„Tornister Pełen uśmiechów” dla dzieci na Wschodzie.

Planujemy od tego roku poprzez tą akcję wspomóc 
rodziny na Białorusi i Ukrainie. Wsparcie te zostanie 
przekazane przez księży pochodzących z naszej 
diecezji, którzy pracują za wschodnią granicą naszego 
kraju.

Sposób prowadzenia akcji pozostaje bez zmian, jedynie 
po zapełnieniu plecaków będą one wracały do Caritas 
byśmy mogli je przekazać księżom misjonarzom. 
Zachęcamy do pobierania pustych plecaków i 
przekazywania ich parafianom do wypełniania.

Zachęcamy wszystkie parafie do włączenia się w tą 
akcję. Plecaki będzie można odbierać w centrum 
wolontariatu Caritas, Gdańsk Wrzeszcz ul. Jesionowa 
6a od 20 lipca tel: 58 345 47 11; 58 345 47 18; 
cwgdansk@caritas.pl.

Z braterskim pozdrowieniem

Ks. Janusz Steć
Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej



1 CZYTANIE: (Iz 49,1-6)
2 CZYTANIE: (Dz 13,22-26)
EWANGELIA: (Łk 1,57-66.80)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  DWUNASTĄ NIEDZIELE ZWYKŁĄ

24 czerwca 2018 r. 

Dwunasta Niedziela zwykła

  

⦁     Dobiega końca czerwiec, dziękuję wszystkim uczestnikom nabożeństw do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa za wspólną modlitwę.

⦁     Od dziś w niedziele aż do 2 września obowiązuje wakacyjny rozkład 
nabożeństw. Równocześnie przypominam, że sobotnia Msza święta o godz. 18.00 
sprawowana jest z liturgii niedzielnej.

⦁     W środę w liturgii wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy (odpust w 
Juracie o 19.00), w czwartek świętego Ireneusza, w piątek Uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła – nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. Taca w tym dniu tzw. Świętopietrze przeznaczona jest na Stolicę 
Apostolską. Wszystkim Solenizantom składamy życzenia i w modlitwie polecamy 
opiece świętych patronów.

⦁     W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od 9.15 do 10.15.

⦁     W przyszłą niedzielę spotkanie Żywego Różańca o godzinie 14.15, połączone z 
Koronką do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu gościć będziemy o. oblata z Gdańska, 
który wygłosi Słowo Boże i będzie po Mszach świętych rozprowadzał kalendarze 
misyjne.

⦁     Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i nasz parafialny 
biuletyn. Jest do nabycia także książka o Chłapowie, wydana z okazji 25-lecia 
Parafii. Jej koszt 25 złotych+ – jest to forma cegiełki na budowę kościoła. Są też do 
nabycia ceramiczne kropielnice do naszych mieszkań w cenie 20 złotych.

⦁     Wszystkich gości, których serdecznie witam zachęcam po Mszy świętej do 
adoracji relikwii św. Jana Pawła II, które są wystawione na marmurowym 
klęczniku.

⦁     Są wolne miejsca na wrześniową pielgrzymkę do Petersburga, Rygi Talina, 
Szawli i Kaliningradu. Zapisywać się można w biurze parafialnym od wtorku do 
czwartku w godzinach 15.15-16.30. Bliższe informacje na stronie internetowej 
parafii.

⦁     Jutro zbiórka dzieci jadących do Malborka na wycieczkę o 5.50 na dworcu we 
Władysławowie. Powrót o 16.30. 

Ks. Sławomir Skoblik

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim i 
prawosławnym obchodzona 29 czerwca ku czci świętych 
apostołów: Piotra i Pawła, zwanych Książętami Apostołów, 
pierwszymi wśród zwierzchnich (cs. Sławnyje i 
wsiechwalnyje pierwowierchownyje apostoły: Pawieł i Pietr) 
dla podkreślenia ich wyjątkowych zasług dla Kościoła oraz 
jako przykład ich wiary i powołania dla wszystkich wiernych 
Kościoła.
Piotr Apostoł, Szymon Piotr (łac. Petrus „kamień”, „fragment 
skały”, od gr. πέτρα (petra: „skała”)) lub Κηφᾶς (Kefas) z 

aram. כיפא (Kefa: „skała”), cs. Sławny i wsiechwalnyj 
pierwowierchowny apostoł Pietr) – apostoł (i z racji 
pierwszeństwa wśród pozostałych znany jako Książę 
Apostołów), uważany przez Kościół katolicki za pierwszego 
papieża (pontyfikat: ok. 33 r. – ok. 64 r., według innych źródeł 
ok. 67, kiedy to miał ponieść męczeńską śmierć[2]). 
Męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i 
prawosławnego. 

Paweł z Tarsu, Paweł Apostoł, Szaweł, Saul, Szaul,  Szaul 
ha-Tarsi (ur. ok. 5–10 w Tarsie w Cylicji, zm. ok. 64–67 w 
Rzymie) – Żyd z Tarsu, święty chrześcijański, męczennik. 
Zwany Apostołem Narodów, choć nie należał do grona 
dwunastu apostołów, ani nawet do szerszej grupy uczniów 
Jezusa Chrystusa towarzyszących Mistrzowi w czasie jego 
publicznej działalności. Był nawróconym faryzeuszem, który 
wcześniej prześladował chrześcijan. Czczony razem ze św. 
Piotrem Apostołem. Autor listów wchodzących w skład 
Nowego Testamentu.
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