
Czternasta Niedziela zwykła               08.07.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 09.07 – 15.07

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     Poniedziałek 9  lipca
 

17:00 +  Jan Poręba od s. Anny

17:00 + Franciszek Jeka oraz rodzice z obojga stron

18:00 + Aleksandra Krukowska (gregoriańska 9)

18:00 + Siostry: Agnieszka i Maria, brat Antoni i 
szwagrowie

Wtorek 10  lipca

17:00 +  Maria i Alfred

17:00 +  Roman Plinski

18:00 +  Aleksandra Krukowska (gregoriańska 10)

18:00 -

Sroda 11 lipca

17:00 + Jan i Józefa Kropp

18:00 +  Aleksandra Krukowska (gregoriańska 11)

Czwartek 12 lipca

17::00 +  Regina Dettlaff Skwiercz od uczestników 
pogrzebu

17:00 – Dziękczynna za otrzymane łski z prośbą o dalsze 
w rocznicę ślubu

18:00 – O Boże błogosławieństwo w rodzinie Wang i 
Domaszk

18:00 +  Aleksandra Krukowska (gregoriańska 12)

 

 

  

Piątek  13 lipca

17:00 + Zygfryd Beker w rocznicę śmierci

17:00 – O dary Ducha świętego dla syna

18.00 +  Aleksandra Krukowska (gregoriańska 13)

18:00 + Jan i Genowefa Brezińscy od przyjaciół z 
Dobrzenia

Sobota 14 lipca

17:00 – W  intencji Piotra z okazji 30 urodzin o 
Boże błogosławieństwo i zdrowie

17:00 +  Franciszek Bolda w 30 rocznicę śmierci

18:00 + Aleksandra Krukowska (gregoriańska 14)

18:00 +  Dziadkowie Bystram i Hintzke

XV Niedziela Zwykła
 15  lipca

08:00 + Paweł, Julianna Glembin

10:00 +  Aleksandra Krukowska (gregoriańska 15)

10:00 -

11:30 + Jan, Józefa Kropp

20:00 + Waleria, Józef Tessmer 

20:00 +  Henryka, Franciszek, Andrzej, Franciszka

  

 

K o m u n i k a t

dla pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki Archidiecezjalnej Gdańskiej 

na Jasną Górę (25/26/28 lipca – 12 sierpnia)

Przedstawiciele Kościoła Gdańskiego wyruszą w miesiącu lipcu na kolejną Pieszą 
Pielgrzymkę na Jasną Górę. Wierni Archidiecezji Gdańskiej mogą podjąć trud 
pielgrzymowania jedną z trzech tras pielgrzymkowych:

I    TRASA – 25 lipca br. o godz. 6.00 z kościoła p.w. Bożego Ciała w Helu  wyruszy na 
trasę XXXVII Piesza Pielgrzymka Kaszubska                            (www.kaszubskapielgrzymka.pl), 
kierownik - ks. Robert Jahns.

II  TRASA – 26 lipca br. po Mszy św. o godz. 6.00 z Gdyni z par. p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa wyruszy XXXIII Piesza Pielgrzymka Gdyńska 
(www.gdynskapielgrzymka.pl), kierownik - ks. Krzysztof Czaja. 

III  TRASA – 28 lipca br. po Mszy św. o godz. 6.00 z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku wyruszy 
XXXVI Piesza Pielgrzymka Gdańska (www.pielgrzymka.gda.pl), kierownik - ks. Łukasz 
Grelewicz

Pielgrzymi przybędą przed Tron Królowej Polski na Jasnej Górze - 12 sierpnia około godz. 
15.00. Zapraszamy wiernych do codziennej modlitwy Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 
w łączności z pielgrzymami wędrującymi do Częstochowy.

/-/ Ks. Rafał Dettlaff       /-/ Ks. Krystian Kletkiewicz

   Kanclerz Kurii                             Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego



1 CZYTANIE: (Mdr 1,13-15;2,23-24)
2 CZYTANIE: (2 Kor 8,7.9.13-15)
EWANGELIA: (Mk 5,21-43)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  CZTERNASTĄ NIEDZIELE ZWYKŁĄ

8 lipca 2018 r. 

Czternasta Niedziela zwykła

⦁     Dzisiaj gościmy na Mszach świętych Zespół Massuana z Żukowa. Po Mszy świętej 
będzie możliwość nabycia z tyłu kościoła płyty CD z nagraniami i Księgi Zdrowia. 
Autor zaprasza na wykład dotyczący tej problematyki na godzinę 15.15 do salki na 
plebanię.

⦁     W liturgii tego tygodnia przypada w środę święto świętego Benedykta – opata, 
patrona Europy, w czwartek świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i 
męczennika, w piątek świętych pustelników: Andrzeja Świerada i Benedykta. 
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze 
życzenia i polecamy opiece świętych patronów.

⦁     Doroczny odpust Matki Boskiej Szkaplerznej w Swarzewie przypada w tym roku 
w dniach 14 i 15 lipca. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 15 lipca o 
godzinie 10:30 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego. 
Pielgrzymi przybędą w sobotę 14 lipca. Powitanie zgodnie z tradycyjnym 
porządkiem przed Kaplicą Objawienia. Centralna Msza święta w sobotę o godzinie 
17:00. Nasza parafialna pielgrzymka wyruszy spod kościoła w sobotę o 13.15 i 
dołączy się tradycyjnie do Grupy Władysławowskiej. Dokładne informacje o 
odpuście na plakacie z tyłu kościoła. Zachęcamy do pielgrzymki (ok.10 km) w 
sobotnie popołudnie także wczasowiczów.

⦁     Wszystkich gości, których serdecznie witamy zachęcamy po Mszy świętej do 
adoracji relikwii św. Jana Pawła II, które są wystawione na marmurowym klęczniku 
i zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, która jest odmawiana u nas 
codziennie przez cały rok o godzinie 15.00.

⦁     Księża Chrystusowcy zapraszają codziennie na filmy chrześcijańskie do Domu 
Parafialnego we Władysławowie. Bliższe informacje w gablotkach.

⦁     Są wolne miejsca na wrześniową pielgrzymkę do Petersburga, Rygi Talina, 
Szawli i Kaliningradu. Zapisywać się można w biurze parafialnym w godzinach 
15.15-16.30. Bliższe informacje na stronie internetowej parafii.  W środę i czwartek 
w tym tygodniu biuro nieczynne. W zamian w godzinach biura w sprawach 
kancelaryjnych ks. proboszcz zaprasza w poniedziałek, wtorek i piątek.   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 + (to forma cegiełki na budowę kościoła). Są też do 
nabycia ceramiczne kropielnice do naszych mieszkań w cenie 20 zlotych – to też 
forma cegiełki – piękna religijna pamiątka, a jednocześnie służąca jako egzorcyzm, 
Znak krzyża wodą święconą w progu domu nie pozwala złego wprowadzać z ulicy 
do naszych rodzin, gładzi grzechy lekkie.

⦁     Dzisiaj Katolicka Księgarnia Nowa-Ewangelizacja.pl rozprowadzać będzie w 
naszej parafii literaturę religijną, dewocjonalia i Boże Krówki. Szczególnie 
polecamy książkę Dekalog; jest to najnowsza pozycja księdza Piotra Glasa. 
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska.

⦁     Przy świętym Antonim jest skarbonka. Można włączyć się jeszcze w program 
pomocy chrześcijanom w Aleppo Rodzina Rodzinie. Udało się naszej parafii przez 
rok wesprzeć jedną rodzinę. Program można dalej kontynuować. O programie 
można poczytać na naszej stronie internetowej parafii.

⦁     W drugiej połowie lipca oraz w miesiącu sierpniu jest wolnych wiele intencji 
Mszy świętych w dni powszednie. Zachęcamy, by sprawy rodzinne, dziękczynno-
błagalne włączając w najważniejszą modlitwę Kościoła – Eucharystię. Intencje 
zamawiamy w biurze parafialnym. W czasie wakacji jest możliwość także 
zamówienia Mszy świętej gregoriańskiej.

⦁     Dzisiejsza taca będzie przeznaczona na cele budowlane. Zbieramy na zapłatę 
drzwi do kościoła, na okna w kaplicy za prezbiterium i podłogę granitową w tejże 
kaplicy. Jakby ktoś chciał, można być fundatorem jednych drzwi do kościoła –
zewnętrznych, czy wewnętrznych. Bliższych informacji na ten temat udziela ksiądz 
proboszcz w tygodniu w biurze parafialnym.

Witając przybyłych do nas Gości, dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy wszystkim 
radosnego i owocnego przeżywania Dnia Pańskiego. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Sławomir Skoblik

Kino Na Fali we Władysławowie
Chrześcijańskie Kino Na Fali w okresie wakacji działa w  Domu Parafialnym 
im. św. Jana Pawła II we Władysławowie, wyświetlając wartościowe filmy 
codziennie  o godz. 20:00.

Repertuar w kinach, szczególnie w nowoczesnych multipleksach, jest 
bardzo bogaty.  A mimo to, nie łatwo trafić na dobry film.

Dobry, czyli taki, który przekazuje dobre wartości, który wzrusza, śmieszy 
albo też trzyma w napięciu i nie „promuje” przy tym rozwodów, konkubinatu, 
tzw. przygodnego seksu i tym podobnych lansowanych dziś przez pop-
kulturę sposobów na życie. Ja osobiście mam już dosyć „kibicowania” w 
czasie seansu bohaterom – skądinąd bardzo sympatycznym – którzy 
szukają w życiu szczęścia, zakochują się w sobie, robi się romantycznie i 
wygląda na to, że będą żyli razem długo i szczęśliwie, bo trafili w końcu na 
tę swoją „drugą połówkę”. W czym problem? Ano w tym, że oboje są po 
przejściach, czyli każdy jedną rodzinę zdążył już rozwalić. Albo też w tym, 
że oglądając kinowe hity odnosi się wrażenie, że nie ma innego sposobu na 
znalezienie odpowiedniej żony niż wylądować z każdą poznaną dziewczyną 
w łóżku. Kiedy dodam do tego pakiet nachalnych, nierzadko dwuznacznych 
reklam przed seansem i zwiastunów kolejnych, podobnych do wyżej 
opisanych, filmów oraz fakt, że muszę za to wszystko zapłacić, efekt jest 
taki, że omijam kina z daleka.

W tych okolicznościach prawdziwą perełką wydaje się być „Chrześcijańskie 
kino na fali”, które działa zwłaszcza w wakacje w parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP we Władysławowie. W swoim repertuarze ma ambitne filmy tzw. 
chrześcijańskiego nurtu, takie jak: „Tajemnica tajemnic”, „Powrót do domu”, 
„Ja jestem” czy „Odważni” – czyli po prostu kino z wartościami. Filmy są 
chrześcijańskie, a mimo to chętnych nie brakuje i na codziennych 
wieczornych seansach podobno trzeba nawet dostawiać dodatkowe ławki. 
Tę nietypową propozycję dla turystów odwiedzających Półwysep Helski 
przygotowano wspólnie z Fundacją Pro Publico wspierającą rozmaite 
działania ewangelizacyjne, zwłaszcza w parafiach.
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