
Piątek  8 luty

17:00 + Jan i Beata Ciskowscy

Sobota 9 luty

17:00 + Anna i Stanisław Necel
 

 Niedziela 10 luty
V zwykła   

08:00 + Dziadkowie: Stefan i Michał

10:30 – W intencji ofiarodawców 
budowy

16:00 +  Józef Kromlicki

  

 

IV Niedziela zwykła             3.02.19 r.

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

INTENCJE MSZALNE 04.02 – 10.02

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

zgłosić w celu korekty.  

                                           
Poniedziałek  4 stycznia

17:00 + Bracia: Leon i Jan Jeka

17:00 + Jan Glembin

  Wtorek  5 stycznia

17:00 +  Helena i Paweł Bisewscy 
oraz Krystyna Leśniewicz

17:00 + Helena Kleina

Środa  6 stycznia

17:00 + Z rodziny Goyke i Styn

17:00 + Anna Potrykus z okazji 
urodzin i Roman 

Czwartek  7 stycznia

17:00 + Anna Bigott w 14 rocznicę 
śmierci

17:00 +  Zenon Cała w rocznicę 
śmierci

    
         

      

    Kuria Metropolitalna Gdańska             Gdańsk-Oliwa, dnia 26 stycznia 2019

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1

           80-330 Gdańsk-Oliwa

tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75

  e-mail: kuria@diecezja.gda.pl

Informacja 

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa

7 - 14 lutego 2019

Jak co roku w dniach 7-14 lutego Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich o/Gdański 
zaprasza do współtworzenia kampanii na rzecz silnych i dobrych małżeństw 
[http://tydzienmalzenstwa.pl/].

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa to Kampania społeczna promująca więź kobiety i 
mężczyzny, odbywająca się równolegle w 22 krajach na całym świecie. 

„Tydzień Małżeństwa” ma na celu propagowanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonującej 
relacji małżeńskiej we współczesnym świecie.

Kościół Katolicki od kilku lat również włącza się w tą inicjatywę, pragnąc ukazać piękno i 
trwałość świętego sakramentu małżeństwa. 

Zachęcamy wspólnoty i parafie do organizowania w tych dniach różnych wydarzeń 
służących promocji sakramentalnej więzi małżeńskiej mężczyzny i kobiety. Mogą to 
rekolekcje, Msze święte z homilią, błogosławieństwa małżonków… 

Wszelkie informacje o podejmowanych inicjatywach prosimy kierować na adres: 
kontakt@tydzienmalzenstwa.pl 

Wśród licznych propozycji dla małżeństw znajdują się:

8 lutego (piątek) godz. 19.30 - modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji 
małżeństw w Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej w Matemblewie. Prowadzi 
Wspólnota Kobieta jest Boska. Okazja by swoje małżeństwo jeszcze mocniej powierzyć 
opiece Mistrza z Nazaretu.

10 lutego (niedziela) godz. 12.00 - Msza św. w Sanktuarium Matemblewskim z 
odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich pod przewodnictwem Ks. Biskupa Zbigniewa 
Zielińskiego

Msze Święte i modlitwy w intencji małżonków w Jastarni, Kuźnicy i Rumi (zob. program 
tygodnia: http://tydzienmalzenstwa.pl/)

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

     Kanclerz Kurii    Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego



⦁     Dzisiaj o godzinie 14.15 spotkanie Żywego Różańca w kościele.

⦁     W tym tygodniu przypada we wtorek wspomnienie św. Agaty – dziewicy i 
męczennicy, w środę świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy.

⦁     Jutro na plebanii po wieczornej Mszy świętej spotkanie Rady Parafialnej.

⦁     W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 9.15-10.15.

⦁     Intencje mszalne na rok 2019 zamawiać można po 10 lutego w biurze 
parafialnym. Jednocześnie chciałem przypomnieć, że w miesiącu sierpniu tego 
roku jest wolnych wiele intencji Mszy świętych w dni powszednie i w niedziele.

⦁     Przy wyjściu można nabyć aktualną prasę katolicką.

⦁     Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji i poprowadzenia zabawy karnawałowej, wszystkim 
wolontariuszom i sponsorom oraz tym, którzy wzięli w niej udział. Dochód z 
zabawy przeznaczony zostanie na elewację ściany południowej kościoła.

⦁     Trwa montaż podłogi w kaplicy za prezbiterium oraz kamer w kościele. 
Zamówiona jest poręcz na klatkę schodową na wieży i docelowe okna na wieży 
oraz przygotowywana jest nowa instrukcja pożarowa dla kościoła. W przyszłą 
niedzielę kolekta budowlana. Rozpatrywane są oferty na elewację południowej 
ściany kościoła.

⦁     Dziękuję wszystkim, którzy pomagali przy rozbiórce żłóbka i choinek. Polecam 
waszej ofiarności sprzątanie kościoła.

⦁     Dzisiaj ksiądz proboszcz kwestuje w Gdańsku-Brętowie, za tydzień w Gdańsku-
Kokoszkach.

Ks. Proboszcz Sławomir Skoblik

1 CZYTANIE: (Jr 1, 4-5. 17-19) 
2 CZYTANIE: (1 Kor 12, 31 – 13, 13) 
EWANGELIA: (Łk 4, 21-30) 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA IV  NIEDZIELE ZWYKŁA 

3 LUTY 2019 r.

    

Rozważanie do czytania

Żyjemy w świecie, który jest owładnięty 
manią doraźnej skuteczności, i taką 
mentalność wnosimy również do Kościoła i 
do naszego przeżywania wiary. Bywa, że w 
różnych sytuacjach wycofujemy się z dania 
świadectwa wierze, motywując to tym, że to 
i tak nic by nie dało. Tymczasem 
chrześcijańskie świadectwo ma uobecniać 
Chrystusa, niezależnie od tego, czy 
zostanie On natychmiast przyjęty, czy nie. 
Bóg przygotowywał proroka Jeremiasza na 
przeciwności, a Jezus przyszedł do 
Nazaretu świadom tego, że żaden prorok 
nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. 
Niech niedzielne spotkanie z Chrystusem w 
Eucharystii uwalnia nas od lęku przed 
przyznawaniem się do Niego, zwłaszcza 
wobec przeciwności.

Ks. Maciej Zachara MIC, "Oremus" styczeń 
2007, s. 112

Źródło: Mateusz.pl / czytania
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