
. Rozpoczęliśmy w naszej parafii wizytę duszpasterską. W najbliższe dni program „Kolędy” 
przedstawia się następująco:

Piątek  18 stycznia

06:30 + Eugeniusz Doering w 7 
rocznicę śmierci, Maria, Wiktor 
Doering, szwagrowie Maria i 
Franciszek Ceynowa

07:00 -
Sobota 19 stycznia

06:30 +  Dziadkowie: Barbara, 
Franciszek, Józef

17:00 + Ryszard Otrompka, rodzice i 
teściowie

Niedziela 20 stycznia
II zwykła   

08:00 +  Hubert Jutrowski

10:30 + Matka Józefa w rocznicę 
śmierci

16:00 +   Agnieszka Heft w dniu 
urodzin
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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 14.01 – 20.01

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

Poniedziałek 14 stycznia

06:30 + Jadwiga Felkner w 6 
r. śm. i Aleksander

  Wtorek 15 styczni

06:30 + Monika, Grzegorz, 
Elżbieta Fiszer

07:00 +  Ryszard Krzywda 

Środa  16 stycznia

06:30 +  Marcjanna i Jan 
Ceynowa

Czwartek 17 stycznia

06:30 +  Józef Hincka w dniu 
urodzin

07:00 -

    
         

      

Ulica Data

Władysławowska 35-43, 
Jaśminowa

14 stycznia od 15.15

Jeżynowa, Modrzewiowa, 
Władysławowska 115-93, 
Sobótki 

15 stycznia od 15.15

Żeromskiego od p. Necel, 
Latającego Holendra, 
Władysławowska 2-8

16 stycznia od 15.15

Zagrodowa od początku, 
Rodzinna, Poprzeczna

18 stycznia od 15.15

Solna od p. Pająk, 
Kopalniana 

21 stycznia od 15.15 

Piracka, Kliprów, Albatrosa 22 stycznia od 15.15

Weekendowy kurs dla narzeczonych w parafii pw. św. Anny i Joachima w Gdańsku Letnicy

W dniach 22 – 24 lutego 2019 r. odbędzie się w parafii św. Anny i Joachima w Gdańsku 
Letnicy weekendowy kurs dla narzeczonych „Czystość Serca”. Zajęcia odbędą się w Szkole 
Językowej International School of Gdańsk przy ul. Suchej 29 w Gdańsku Letnicy. Będzie je 

prowadził  duszpasterz, doradcy rodzinni i kilka małżeństw, które od wielu lat są 
zaangażowani w tego rodzaju rekolekcje.Uczestnictwo w weekendzie pozwala na 

otrzymanie zaświadczenia o odbyciu kursu przedmałżeńskiego. Uprzejmie prosimy o 
przekazanie wiadomości narzeczonym, zainteresowanym taką formą przygotowania do 

sakramentu małżeństwa. Zgłoszenia przyjmowane są na adres: kurswczs@gmail.com



1 CZYTANIE:  (Iz 40, 1-5. 9-11) 
2 CZYTANIE: (Tt 2, 11-14; 3, 4-7) 
EWANGELIA:  (Łk 3,15-16.21-22) 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  NIEDZIELE CHRZTU PAŃSKIEGO 

13 STYCZNIA 2019 r.

    

Światowe Dni Młodzieży 2019 w Trójmieście. „Gdynia PANAma” – 26 stycznia 2019 r.

Przed nami kolejne Światowe Dni Młodzieży. Młodzież spotka się z Papieżem 
Franciszkiem tym razem w Panamie.

Z naszej Archidiecezji wyjadą cztery grupy (dwie z Gdyni, jedna z Gdańska i jedna z 
Chwaszczyna). Łącznie weźmie udział 71 pielgrzymów.

Nie wszyscy jednak być w tym czasie w Panamie. Zapraszamy więc do udziału w spotkaniu 
organizowanym 26 stycznia 2019, przez Wspólnotę Ruchu Światło – Życie Archidiecezji 
Gdańskiej. Miejscem trójmiejskich Światowych Dni Młodzieży 2019 będzie Franciszkańskie 
Centrum Kultury przy parafii Św. Antoniego na Wzgórzu Św. Maksymiliana w Gdyni (81 –
426 Gdynia, ul. Kornela Ujejskiego 40).

Spotkanie objęte jest patronatem Metropolity Gdańskiego Księdza Arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia.

Osobą odpowiedzialną za przygotowania jest ks. Piotr Nadolski (tel. 505 503 136).

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w spotkaniu.

Plan spotkania dostępny jest na naszej parafialnej stronie internetowej.

1. W dzisiejszą Uroczystość Chrztu Pańskiego, kończącą w liturgii okres Bożego 
Narodzenia, ogarniamy szczególną modlitwą naszych szafarzy sakramentu chrztu, 
rodziców i chrzestnych – tych wszystkich, którzy przekazali nam wiarę, a także tych którzy 
w minionym roku zostali ochrzczeni w naszej wspólnocie. 

2. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w rodzinne kolędowanie.

3. Przypominam, że biuro parafialne w czasie kolęd czynne jest w dni powszednie 
bezpośrednio po rannej Mszy św. 

4. Na pomoc rodzinom dotkniętym pożarem zebraliśmy do puszki w ubiegłą niedzielę 
9900 PLN. Państwo Kupscy i Myślisz serdecznie dziękują wszystkim za ten gest życzliwości 
i solidarności.

5. Po błogosławieństwie na koniec Mszy św., w dalszym ciągu zapraszam do adoracji przy 
żłóbku. Dziękuję za ofiary złożone przy okazji nawiedzenia szopki przeznaczone na 
utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Święto Chrztu Pańskiego

Boże Narodzenie skończyło się. Może jednak - nie do końca. Nadal słyszymy we Mszy św. 
słowa dobrej nowiny dla pasterzy z Betlejem: "Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi 
pokój". A dalej - zaczyna się problem. Najpierw pytanie: Czy widać pokój na ziemi? 
Światowy Dzień Pokoju, obchodzony z początkiem roku, przypomina za każdym razem 
dwojaką prawdę. Z jednej strony to, że Boże Narodzenie, którego oktawa kończy się 
właśnie pierwszego dnia roku, stanowi dar pokoju dla świata. Jednak z drugiej strony 
trzeba przyznać, że Boży dar nie jest przyjmowany. Przyjście Boga na świat przynosi nie 
tylko pokój, ale wywołuje niepokój, poczucie zagrożenia. Złe moce przeczuwają swój 
koniec, a zatem ich zaniepokojenie jest dodatkowym znakiem początku nowej 
rzeczywistości, Bożego pokoju, którego stary świat nie może pojąć...

Tajemnica początku Bożej rzeczywistości objawia się w dalszych słowach anielskiego 
hymnu: a na ziemi pokój... Prawie automatycznie dodajemy: ludziom dobrej woli. Tak 
modlimy się w liturgii, w ślad za dawnym tłumaczeniem łacińskim. Dodane słowa 
wyjaśniają, że Boży pokój dla świata nie dociera do wszystkich, skoro wymaga spełnienia 
warunku ze strony człowieka: dobrej woli. Komu jej brakuje, ten pozostaje zamknięty na 
Boży dar. Już Ewangelia pokazuje brak dobrej woli u wielu współczesnych Jezusa - w ich 
przewrotnej postawie, która nie potrafi przyjąć dobra, lecz doszukuje się w nim złego. 
Jeszcze raz to samo: zło czuje się zagrożone przez dobro, budzące niepokój. Ale - słysząc o 
konieczności dobrej woli, moglibyśmy sami się zaniepokoić. Czy nam jej nie brakuje? Albo 
nawet: czy dobra wola wystarcza, skoro wszyscy ją sobie przypisują? Czy spotkaliśmy 
kogoś, kto przyznałby się do złej woli? Odpowiedź na te niepokojące pytania daje 
uważniejsze wsłuchanie się w dobrą nowinę o pokoju. Nowe tłumaczenie, przyjęte 
obecnie także w mszalnych czytaniach słowa Bożego, dopowiada bowiem: a na ziemi 
pokój - ludziom Jego upodobania (por. Łk 2,14).

Kim są ludzie, w których Bóg sobie upodobał? Pierwszą wyraźną odpowiedzią jest 
ewangeliczny opis chrztu Jezusa. Dokonuje się tu objawienie Jego tajemnicy. Sam Ojciec z 
nieba daje o Nim świadectwo: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". 
Tak, pojawia się to samo słowo. Objawia ono, że wśród ludzi Bożego upodobania pierwszy 
i najważniejszy jest Jezus. Następnie wszyscy, którzy Go przyjmują jako tajemniczy znak 
Bożego pokoju, doświadczają i poświadczają, że także oni są umiłowanymi dziećmi, w 
których Bóg sobie upodobał. Aby to pojąć, potrzebna jest nie tyle dobra wola, ile prostota 
serca. Dlatego Jezus wysławiał Ojca za to, że objawia swoją tajemnicę prostaczkom. "Tak, 
Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie" (Mt 11,25n). Nie pojmiemy tego, jeśli się nie 
staniemy jak dzieci - powracając do początku, do naszego chrztu. Tu kryje się źródło 
pokoju - w osobistym przyjęciu Bożego upodobania - we mnie.

KS. JACEK BOLEWSKI SJ

Na koniec prośmy Nowonarodzonego Zbawiciela, by nam błogosławił i umocnił w 
wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych.

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik
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