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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  18 Luty

17:00 + Teresa i Stanisław Dombke

17:00 + Rodzice: Maria i Ksawery

Wtorek  19 Luty

17:00 + Jan, Bronisława /ona/, 
Roman Styn, Aleksandra 
Krukowska

17:00 + Otylia, Andrzej i Paweł

18:00 + Elżbieta w r. śm.

Środa  20 Luty

17:00 + Barbara i Stefan Jeka

17:00 + Bronisław Kamiński

 Czwartek  21 Luty

17:00 + Anna Remer w 13 r. śm.

17:00 + Ciocia Trutka, rodzice, 
bracia

Piątek  22 Luty

17:00 + Maria i Alfred

17:00 -
Sobota  23 Luty

 17:00 + Rodzice: Aniela i Feliks 
Ciskowscy, rodzeństwo z obojga 
stron

 Niedziela  24 Luty
VII zwykła               

   
08:00 + Marian w r. śm., 
Marianna, Jan Glembin, 
dziadkowie Derezińscy

10:30 + Jan, Rozalia 
Elwanowscy

16:00 + Dziękczynna za 
otrzymane łaski w rodzinie

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA XXVII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO CZ.2

Na okoliczność uroczystej celebracji w Indiach chciałbym z radością i podziwem 
przypomnieć postać Świętej Matki Teresy z Kalkuty, wzorca miłości, która uwidoczniła miłość Boga 
wobec ubogich i chorych. Jak stwierdziłem w czasie jej kanonizacji, „Matka Teresa przez całe swoje 
życie była hojną szafarką Bożego miłosierdzia, gotową do służenia wszystkim przez przyjmowanie i 
obronę ludzkiego życia, tego nienarodzonego oraz tego opuszczonego i odrzuconego. (…) Pochylała 
się nad osobami wyczerpanymi, pozostawionymi śmierci na poboczach dróg, rozpoznając w nich 
godność daną im przez Boga; zabierała głos wobec możnych tej ziemi, aby uznali swoje winy wobec 
zbrodni (…) ubóstwa stworzonego przez nich samych. Miłosierdzie było dla niej ‘solą’, która nadaje 
smak każdemu jej działaniu i ‘światłem’ rozjaśniającym ciemności tych, którzy nie mieli już nawet łez, 
aby płakać nad swoim ubóstwem i cierpieniem. Jej misja na obrzeżach miast i na egzystencjalnych 
peryferiach pozostaje w naszych czasach wymownym świadectwem Bożej bliskości wobec 
najbiedniejszych z biednych” (Homilia, 4 września 2016).Święta Matka Teresa pomaga nam 
zrozumieć, że jedynym kryterium działania musi być bezinteresowna miłość wobec wszystkich, bez 
względu na język, kulturę, grupę etniczną czy religię. Jej przykład nadal prowadzi nas do poszerzania 
horyzontów radości i nadziei dla ludzkości potrzebującej zrozumienia i czułości; zwłaszcza dla tych, 
którzy cierpią.

Ludzka wielkoduszność jest zaczynem działania wolontariuszy, którzy mają wielkie znaczenie 
w sektorze społeczno-medycznym i którzy w wymowny sposób żyją duchowością Miłosiernego 
Samarytanina. Dziękuję i wspieram wszystkie stowarzyszenia wolontariackie, które zajmują się 
transportem i ratowaniem pacjentów, które zapewniają dawstwo krwi, tkanek i organów. Szczególnym 
obszarem, w którym Wasza obecność wyraża optykę Kościoła, jest ochrona praw chorych, zwłaszcza 
tych cierpiących na choroby wymagające specjalnej opieki, nie zapominając także o wymiarze 
zwiększania świadomości i profilaktyki. Wasza służba wolontaryjna w strukturach sanitarnych 
i domowych ma ogromne znaczenie, począwszy od opieki zdrowotnej po wsparcie duchowe. Korzysta 
z niej wielu chorych, samotnych, ludzi w podeszłym wieku, słabych psychicznie i fizycznie. Zachęcam 
Was, abyście nadal byli znakiem obecności Kościoła w zsekularyzowanym świecie. Wolontariusz jest 
bezinteresownym przyjacielem, któremu można powierzyć myśli i emocje; poprzez słuchanie tworzy 
on warunki, w których chory, nie jest już biernym obiektem opieki, ale staje się aktywnym podmiotem 
i bohaterem wzajemnej relacji, zdolnym do odzyskania nadziei i lepiej przygotowanym do 
zaakceptowania leczenia. Wolontariat komunikuje wartości, zachowania i style życia, które w centrum 
mają pasję obdarowywania. W ten sposób realizuje się humanizacja opieki.

Postawa bezinteresowności powinna pobudzać przede wszystkim katolickie placówki opieki 
zdrowotnej, ponieważ to właśnie logika Ewangelii określa ich działanie, zarówno na obszarach 
najbardziej zaawansowanych, jak i w miejscach najtrudniejszych. Katolickie placówki są powołane, 
aby wyrażać istotę daru, darmowości i solidarności, w odpowiedzi na logikę zysku za wszelką cenę, 
logikę dawania, aby otrzymywać, logikę wyzysku nie zwracającego uwagi na ludzi.

Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach, do promowania kultury bezinteresowności 
i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia. Katolickie instytucje opieki 
medycznej nie powinny wpadać w myślenie biznesowe, ale dbać o opiekę nad człowiekiem, bardziej 
niż o zysk. Wiemy, że zdrowie jest relacyjne, zależy od interakcji z innymi i potrzebuje zaufania, 
przyjaźni i solidarności. To jest dobro, którym można się cieszyć „w pełni” wyłącznie, gdy się nim 
dzieli. Wskaźnikiem zdrowia chrześcijanina jest radość z bezinteresownego daru.

Was wszystkich zawierzam Maryi, Uzdrowieniu chorych. Niech nam pomaga dzielić się 
darami otrzymanymi w duchu dialogu i wzajemnego przyjęcia, abyśmy żyli jak bracia i siostry, uważni 
na potrzeby jedni drugich, abyśmy wiedzieli, jak dawać z sercem hojnym i uczyli się radości 
z bezinteresownej służby. Z miłością zapewniam wszystkich o mojej bliskości w modlitwie i z serca 
udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

Ojciec Święty FRANCISZEK



 

1 CZYTANIE:  (Jr 17, 5-8) 
2 CZYTANIE: (1 Kor 15, 12. 16-20) 
EWANGELIA: (Łk 6, 17. 20-26) 

VI Niedziela Zwykła OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA VI NIEDZIELE ZWYKŁA

17 LUTY 2019 r.
I.     W tym tygodniu w piątek przypada święto Katedry świętego Piotra, a w sobotę 

wspomnienie świętego Polikarpa biskupa. W tym dniu przypada 28 rocznica święceń 
biskupich naszego metropolity.

II.     U ministrantów można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i biuletyn 
parafialny.

III.     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.

IV.     W biurze parafialnym można składać intencje mszalne na przyszły rok.

V.     Ksiądz proboszcz w najbliższą niedzielę będzie zbierał pieniądze na budowę 
kościoła w Rekowie.

  Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej

Parafia w Chłapowie i Kuźnicy organizuje wyjazd w dniu 6.04 na jednodniową pielgrzymkę  
do najstarszego sanktuarium maryjnego w Polsce w Górce Klasztornej. Celem pielgrzymki 
jest przeżycie Misterium Pasyjnego. Wyjazd o godz. 6.00 z Kuźnicy i 6.20 z Chłapowa w 
sobotę 6.04. Powrót koło północy. Cena przejazdu autokarem 60 zł. Zapisy w biurze 
parafialnym w Chłapowie, lub pod telefonem ks. proboszcza Sławomira - 602-574-613

Dni skupienia dla młodzieży męskiej w gdańskim seminarium | 1-3.03

Gdańskie Seminarium Duchowne w dniach 1–3 marca 2019 r. organizuje dni skupienia dla 
młodzieży męskiej, zwłaszcza dla starszych członków Liturgicznej Służby Ołtarza (szkoła 
średnia, studenci). Razem z klerykami przez 3 dni będą mogli żyć zgodnie z planem dnia 
obowiązującym w Seminarium.

Zgłoszenia i ewentualne zapytania niech będą kierowane za pośrednictwem duszpasterzy 
do ojca duchownego ks. Jana Uchwata, tel. 508409192 lub juchwat@wp.pl. Opłata za 
pobyt w Seminarium jednego uczestnika wynosi 30 zł. Oprócz rzeczy osobistych należy 
przywieźć ze sobą śpiwór. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 
Seminarium http://gsd.gda.pl oraz na Facebooku.

Nauki przedślubne we Władysławowie | 18.02

Tych, którzy zamierzają wstąpić w sakramentalny związek małżeński  zapraszamy do 
uczestniczenia w kursie przedmałżeńskim. Pierwsze spotkanie odbędzie się  już jutro w 

poniedziałek  18 lutego o godz. 19:00 w auli w domu parafialnym.

Nauki odbywać się będą przez cały tydzień o godz. 19.00. Na nauki zapisujemy się w 
podczas pierwszego spotkania. W naukach uczestniczą oboje narzeczeni.

Zapraszamy na pielgrzymko-wycieczkę na Powiśle i Kociewie

w dniach 29-30 kwietnia 2019 r.

Msza św. w Kolegiacie Żuławskiej w Nowym Stawie

Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Malborku

Nawiedzenie miejsca narodzin bł. Doroty z Mątowów vel 

Panorama ujścia  Nogatu z Wisły w Piekle

Spacer przy ruinach Zamku Krzyżackiego w Sztumie

Nawiedzenie katedry kwidzyńskiej i zwiedzanie zamku

Msza św. w Sanktuarium Królowej Pomorza w Piasecznie

Zwiedzanie Zamku w Gniewie

Nawiedzenie katedry pelplińskiej i zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego

Spacer po tczewskiej Starówce

Koszt 290 zł., w cenie przejazd, obiad, nocleg ze śniadaniem i bilety wstępu 

Wyjazd z Kuźnicy – g. 6.00 z Chłapowa – g. 6.15,przyjazd po g. 22.00.

Kontakt: Parafia Chłapowo Parafia Kuźnica
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