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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 11.02 – 17.02

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek  11 Luty

17:00 +  Monika, Grzegorz, Elżbieta 
Fiszer

17:00 - Do Mił. Bożego w intencji 
wiadomej Bogu dla x Bogdana

Wtorek  12 Luty

17:00 +  Aleksandra Krukowska w 1 r. 
śm.

17:00 -  Do Mił. Bożego w intencji 
wiadomej Bogu dla x Bogdana

18:00 - O szczęśliwe rozwiązanie

18:00 + Rodzice: Waleria i Walerian, 
siostra Gabriela i bratowa Mirosława

Środa  13 Luty

17:00 - Dziękczynna od rodziny Wanke 

17:00 +  Dusze w czyśćcu cierpiące

 Czwartek  14 Luty

17:00 + Grzegorz (brat), rodzice

17:30 + Anna w r. śm., Teresa Dombke 
w r. śm. 

Piątek  15 Luty

17:00 – Za parafian

Sobota  16 Luty

 17:00 + Rodzice: Maria, Franciszek 
Plinscy i rodzeństwo

 Niedziela  17 Luty
VI zwykła                  

08:00 + Matka Anna w r. śm. oraz 
ojciec Stanisław

10:30 + Ignacy Potrykus w 15 r. śm., 
Małgorzata Potrykus

16:00 + Gerard Jeschke w dniu ur.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA XXVII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

11 lutego 2019

Drodzy Bracia i Siostry,
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, 

gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty 
bezinteresownej miłości.

Z okazji XXVII Światowego Dnia Chorego, który w sposób uroczysty będzie obchodzony w 
Kalkucie w Indiach dnia 11 lutego 2019 roku, Kościół – Matka wszystkich swoich dzieci, zwłaszcza 
słabych – pamięta, że gesty wielkodusznego daru, jak te Miłosiernego Samarytanina, są najbardziej 
wiarygodną drogą ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, 
bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się 
odczuć drugiemu, że jest „ważny”.

Życie jest darem od Boga, jak napomina święty Paweł: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” 
(1 Kor 4,7). Egzystencja, właśnie dlatego, że jest darem, nie może być uważana za zwykłe posiadanie 
czy prywatną własność, zwłaszcza w obliczu zdobyczy medycyny i biotechnologii, które mogłyby 
doprowadzić człowieka do ulegnięcia pokusie manipulowania „drzewem życia” (por. Rdz 3,24).

W obliczu kultury odrzucenia i obojętności chciałbym stwierdzić, że dar powinien być uznany 
za paradygmat zdolny do przeciwstawienia się indywidualizmowi i współczesnemu rozdrobnieniu 
społecznemu, do poruszenia nowych więzi i różnych form współpracy ludzkiej między narodami i 
kulturami. Dialog, będący warunkiem daru, otwiera relacyjne przestrzenie ludzkiego wzrostu i 
rozwoju, zdolne przełamać skonsolidowane schematy sprawowania władzy w społeczeństwie. 
Darowanie nie utożsamia się z czynnością dawania, ponieważ może być ono tak nazwane tylko, jeśli 
daje się siebie samego. Nie może to być zredukowane do zwyczajnego przekazania jakiejś własności 
lub przedmiotu. Różni się ono od dawania właśnie dlatego, że zawiera dar z siebie i zakłada pragnienie 
utworzenia więzi. Dar jest więc wzajemnym uznaniem, które jest konieczną cechą więzi społecznej. W 
darze kryje się odbicie miłości Bożej, która osiąga punkt kulminacyjny we wcieleniu Jezusa i w 
wylaniu Ducha Świętego.

Każdy człowiek jest biedny, potrzebujący i ubogi. Kiedy rodzimy się, aby żyć, potrzebujemy 
opieki naszych rodziców. Stąd w żadnej fazie i na żadnym etapie życia nikt z nas nie jest w stanie 
całkowicie uwolnić się od potrzeby i pomocy innych, nie jest też nigdy w stanie przezwyciężyć granicy 
bezsilności przed kimś lub przed czymś. To jest ten stan, który charakteryzuje nasze bycie 
„stworzeniami”. Uczciwe uznanie tej prawdy zachęca nas do pozostawania pokornymi i do 
praktykowania z odwagą solidarności jako cnoty nieodzownej dla istnienia.

Ta świadomość przynagla nas do działania odpowiedzialnego i przemyślanego, mając na 
uwadze dobro, które jest jednocześnie osobiste i wspólne. Tylko kiedy człowiek pojmuje siebie nie 
jako zamknięty świat, ale jako kogoś ze swej natury związanego ze wszystkimi innymi – jako 
„bracia” – możliwa jest praktyka solidarności społecznej, oparta na dobru wspólnym. Nie wolno nam 
się bać uznać siebie za potrzebujących i niezdolnych zapewnić sobie wszystkiego, czego potrzebujemy, 
gdyż sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie pokonać wszystkich ograniczeń. Nie obawiajmy się 
tej prawdy, ponieważ sam Bóg w Jezusie pochylił się (por. Flp 2,8) i pochyla nad nami i naszym 
ubóstwem, aby nam pomóc i dać te dobra, których sami sobie nie jesteśmy w stanie zapewnić.

CZ. 1



 

1 CZYTANIE: (Iz 6, 1-2a. 3-8) 
2 CZYTANIE: (1 Kor 15, 1-11) 
EWANGELIA: (Łk 5, 1-11) 

V Niedziela Zwykła OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA V NIEDZIELE ZWYKŁA

10 LUTY 2019 r.

 KURIA METROPOLITALNA GDAŃSKA 
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1 

80-330 Gdańsk-Oliwa 

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

 Gdańsk-Oliwa, dnia 1 lutego 2019 

K o m u n i k a t 
 

Uroczystości z okazji obchodów 99. rocznicy 
Zaślubin Polski z Morzem 

 
          

Zapraszamy do udziału w uroczystościach religijno - patriotycznych z okazji 
obchodów 99. rocznicy zaślubin Polski z Morzem, które odbędą się w niedzielę,         
10 lutego br. w Pucku. 
 

Program  
 

1. Godz. 9.30 – Rynek w Pucku 
- powitanie zaproszonych gości 
- przemarsz w szyku do Fary 

 
2. Godz. 10.00 - Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny i Ludzi 

Morza pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka 
Głódzia Metropolity Gdańskiego (Fara Pucka)  

 
3. Ok. godz. 11.20 - przemarsz do Portu Rybackiego:  

- przemówienie Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej 
- wręczenie pierścieni Hallera i krzyży Pro Mari Nostro 
- wystąpienia gości honorowych 
- złożenie wieńca z pokładu śmigłowca na wody zatoki 
- złożenie wieńców pod pomnikiem gen. Hallera 
-    ok. godz. 12.30 odegranie Hymnu do Bałtyku i złożenie meldunku o 
zakończeniu uroczystości 

 /-/ Ks. Krystian Kletkiewicz 
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 

/-/ Ks. Rafał Dettlaff 
Kanclerz Kurii 

1. W tym tygodniu wspominamy w poniedziałek MB z 
Lourdes. Jest to światowy dzień chorego.  Po homilii 
możliwość przyjęcia sakramentu chorych dla tych, 
którzy go potrzebują i są w stanie łaski 
uświęcającej, w czwartek święto Cyryla i 
Metodego – patronów Europy, w piątek wspomnienie 
bł. Ks Michała Sopoćki. W tym dniu po  Mszy św. 
ucałowanie relikwii.

2. Dziękujemy jako wspólnota parafialna  wszystkim, 
którzy pracowali w tym tygodniu przy uprzątnięciu 
dekoracji świątecznej w kościele. Jednocześnie 
polecamy waszej uwadze i ofiarności skarbonkę na 
sprzątanie kościoła.

3. Od wtorku w godzinach kancelaryjnych ks. 
proboszcz będzie przyjmował intencje mszalne na 
2020 rok.

    4. Z tyłu kościoła u ministrantów można nabyć Gościa  
Niedzielnego i nasz parafialny biuletyn.

    5. Burmistrz Władysławowa serdecznie zaprasza   
mieszkańców Chłapowa na zebranie wiejskie 
zaplanowane w dniu 5 marca 2019 roku (wtorek) o 
godz. 17.30 w Remizie Strażackiej w Chłapowie.

    Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik
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