
Piątek  14  grudnia
Św. Jana od Krzyża

06:30 + Aleksandra Ceynowa  

17:00 + Józef Kromlicki w r. śm. 

Sobota 15  grudnia

06:30 + Jerzy, Antoni, Helmut  

17:00 - Dziękczynna z okazji 70 ur. 
Barbary, + mama Gertruda 

Niedziela 16 grudnia
III  Adwentu

08:00 + ojciec Leon Mach

10:30 +  Jadwiga i Aleksander Felkner
 
16:00 +  Józef, Marta i Edmund 
Stolarscy 

  

  

  

 

II  Niedziela Adwentu 09.12.18 r.

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

INTENCJE MSZALNE 10.12 – 16.12

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

Poniedziałek 10  grudnia

06:30 + Stefania i Michał

17:00 +  Roman Plinski w 1 r. śm. od 
chrześniaka

Wtorek  11 grudnia

06:30  + Ignacy Buja w rocz. śm. oraz 
Magdalena
 
17:00 +  Aleksandra Krukowska

 Sroda  12  grudnia

06:30 + Grażyna Szczodrowska z ok. ur.

17:00 + Marta i Jan Baran 

18:00 + Jan Ciskowski

Czwartek 13 grudnia
Św. Łucji

06:30 + Grzegorz Konkol

17:00 + dziadek Józef Ciskowski z pk. 19 r. śm.

 

  

    
         

      

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to szczególna cegiełka wsparcia jakie Caritas niesie 
dzieciom w różnej formie przez cały rok. Nie jest więc to tylko zwykła świeca, jej płomień 
na wigilijnym stole to symbol potrzebującego dziecka.

„Boży Szaleńcy w Radiu Plus!” 

Adwentowe Rekolekcje Radiowe

Czasami wystarczy chwila: sytuacja albo słowo, by zapalić nas do działania. Wystarczy 
iskra, by wejść na drogę świętości. Brzmi nierealnie? Przekonaj się jak bardzo świętość 
może być powszechna!

W poniedziałek, 3 grudnia na antenie Radia Plus w Gdańsku ruszają Adwentowe 
Rekolekcje Radiowe. Temat: Boży Szaleńcy. Od poniedziałku do piątku będzie można 
posłuchać o... świętych! Nie tylko ich poznać, ale i dowiedzieć się jak – dzięki ich 
przykładom – można samemu zostać świętym. 

Świętość nie ma granic i, jak mówi Papież Franciszek, każdy powołany jest do świętości. 
Prowadzący rekolekcje ks. Łukasz Grelewicz oraz Alicja Samolewicz Jeglicka nie tylko będą 
opowiadać o świętych. Będą także pokazywać jak – biorąc przykład z najlepszych –
samemu dążyć do świętości. Co ciekawe – to nie tylko teoria, ale również zadania 
praktyczne. Jakie? O tym już w najbliższy poniedziałek. 

Adwentowe Rekolekcje Radiowe „Boży Szaleńcy w Radiu Plus!” od poniedziałku do piątku 
przez cały okres Adwentu o godz. 17.30. Radio Plus – 101,7 fm. 



1 CZYTANIE: (Ba 5,1-9) 
2 CZYTANIE: (Flp 1,4-6.8-11) 
EWANGELIA: (Łk 3,1-6) 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA II NIEDZIELE ADWENTU

09 GRUDNIA 2018 r.

    

1. Dziś II Niedziela Adwentu. Wraz z nowym rokiem duszpasterskim, który przeżywamy 
pod hasłem „W mocy Ducha” rozpoczęliśmy czas przygotowania do Świąt Bożego 
Narodzenia. Dla pogłębienia wymowy tych dni uczestniczymy w roratach, nasze domy 
dekorujemy adwentowymi wieńcami i wystawiamy w oknach świeczniki – symbol 
oczekiwanego Chrystusa - Światłości Świata. 

2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy także XVIII Dzień modlitwy i pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła 
katolickiego w krajach Europy Wschodniej, dlatego przy wyjściu ministranci zbierają ofiary 
na tę pomoc. 

3. W tym tygodniu w czwartek przypada wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy, w 
piątek św. Jana od Krzyża

4. W adwencie zapraszamy do udziału w roratach, które w naszej parafii będą odprawiane 
codziennie: we wtorki, czwartki, soboty o  6.30, w poniedziałki, środy i piątki o 17.00. 
Przyjrzymy się w czasie tych rorat Duchowi Św. Do udziału we wspólnych roratach wraz z 
Małym Gościem Niedzielnym zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, i prosimy 
wszystkich o przyniesienie lampionów. Pod koniec rorat docenimy wytrwałe dzieci i 
nagrodzimy najciekawsze własnoręcznie wykonane lampiony. Gotowe lampiony można 
nabyć wraz z grudniowym Małym Gościem Niedzielnym.

5. W czwartek rano adoracja Najświętszego Sakramentu od 9.15-10.15

6. U ministrantów można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, Biuletyn 
parafialny i „Mały Gość Niedzielny” przydatny do przeżycia tegorocznych rorat. 

7. Do nabycia u ministrantów świece na stół wigilijny w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom w cenie 7 PLN mała i 18 PLN duża.

8. Jutro spotkanie w salce na plebanii w sprawie zabawy karnawałowej o godz. 19.00.

9. Tych, którzy nie otrzymali opłatka zapraszam po jego zakup do zakrystii.

10. W przyszłą niedzielę decyzją metropolity gdańskiego zbiórka do puszek na ratowanie  
świątyni św. Mikołaja w Gdańsku.

11. Są wolne intencje mszalne w dni powszednie rano między 20 a 23 grudnia i 25 grudnia.

12. Serdecznie dziękuję za liczny udział w uroczystościach odpustowych ku czci św. 
Barbary, za złożone dziś ofiary na budowę kościoła i te  na utrzymanie czystości w 
świątyni.

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik
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