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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 25.02 – 03.03

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek  25 Luty

17:00 + Józef Plinski

17:00 + Bogdan Milewski od 
uczestników pogrzebu

Wtorek  26  Luty

17:00 + Mirosław Serwa

17:00 + Rodzice: Stan i Marceli, 
teściowie: Eryk, Rozalia i 
Bożena

Środa  27 Luty

17:00 + Franciszka /ona/, Michał 
Jeka i rodzeństwo

17:00 + Leszek i Andrzej Renusz 

 Czwartek  28 Luty

17:00 + za parafian 

17:00 + : Adela, Józef, Wiktoria, 
Tomasz, rodzeństwo z obojga 
stron

Piątek  1 Marzec

17:00 + Kamil Styn z ok. 
urodzin

18:00 - Do Miłosierdzia Bożego 
w intencji wiadomej Bogu dla 
ks. Bogdana

Sobota  2 Marzec

 17:00 + Brunon Hintzke w r. 
śm.

18:00 + Dziadkowie: Potrykus i 
Ceynowa

 Niedziela  3 Marzec
VIII zwykła              

    
08:00 + Jan, Marta Baran, Maria 
Hintzke oraz dziadkowie z 
obojga stron

10:30 + Maria, Augustyn, 
Benedykt Buja oraz Joanna

16:00 + Ojciec Andrzej Goyke, 
Ryszard Kowalewski i Gertruda 
Reszke

O co proszę? O serce wolne od urazy i zdolne przebaczyć każdą krzywdę

Słowa Jezusa z Ewangelii są bardzo wymagające. Dlatego na początku poproszę o duchową 
moc i męstwo potrzebne do przyjęcia Jego wezwania.

Pomyślę w sercu o wszystkich, których bardzo kocham, którzy obdarzają mnie czystą 
miłością i z którymi najchętniej przebywam. Powierzę ich Bogu i podziękuję za ich przyjaźń.

Wsłucham się uważnie w słowa Jezusa o miłości nieprzyjaciół (ww. 31-36). Czy nie 
przebywam jedynie w gronie wybranych, którzy dają mi poczucie bezpieczeństwa?

Co czuję, gdy słyszę słowa Jezusa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy 
was nienawidzą” (w. 27)? Czy nie ma we mnie wewnętrznego oporu? Powiem Jezusowi o 
moich odczuciach.

Przywołam na pamięć, wszystkich, których nie lubię, nie akceptuję i niechętnie z nimi 
przebywam. Kto to jest? Wymienię ich po imieniu przed Bogiem. Jakie uczucia najbardziej 
przeszkadzają mi ich kochać?

Spróbuję wypowiedzieć krzywdy, zranienia i cierpienia, których doświadczam od moich 
nieprzyjaciół. Czy potrafi ę im przebaczyć?

Będę prosił Jezusa, aby pomógł mi przekraczać doznane zranienia i krzywdy. Zawierzę Mu 
wszystkich moich krzywdzicieli. Odmówię w ich intencji swoją ulubioną modlitwę.

Krzysztof Wons SDS/Salwator



 

1 CZYTANIE: (1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23) 
2 CZYTANIE: (1 Kor 15, 45-49) 
EWANGELIA: (Łk 6, 27-38) 
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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.

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

Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej

Parafia w Chłapowie i Kuźnicy organizuje wyjazd 13 kwietnia na jednodniową pielgrzymkę  
do najstarszego Sanktuarium Maryjnego w Polsce w Górce Klasztornej.

Celem pielgrzymki jest przeżycie Misterium Pasyjnego. Wyjazd o godzinie 6.00 z Kuźnicy i 
6.20 z Chłapowa w sobotę 6 kwietnia. Powrót koło północy. Cena przejazdu autokarem 60 zł. 
Zapisy w biurze parafialnym w Chłapowie, lub pod telefonem księdza proboszcza 
Sławomira – 602-574-613.

1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Przed południem ks. 
proboszcz odwiedzi stałych zgłoszonych chorych. Po południu o godz. 16.00 
spowiedź św. Msza św. o 17.00 jest wotywną o NSPJ, po niej wystawienie Najśw. 
Sakramentu i litania do Serca Bożego. W sobotę o godz. 17.00. Msza św. wotywna o 
Niepokalanym Sercu Maryi.

2.W przyszłą niedzielę o godz. 14.15 comiesięczne spotkanie Żywego Różańca.

3. Po feriach powracamy do spotkań formacyjnych. We wtorek o godz. 19.00. 
spotkanie dla młodzieży, w środę o 19.00. katecheza dla kandydatów do przyjęcia 
s. bierzmowania, w piątek o godz. 19.00. zbiórka dla starszych ministrantów, w 
sobotę o godz. 10.00, zbiórka młodszych ministrantów, o 11.00. lektorek a o 11.30. 
oazy dziecięcej.

4.Zapraszamy do udziału w pielgrzymkach (w sobotę 13 kwietnia) do Górki 
Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej oraz na Powiśle i Kociewie w poniedziałek i 
wtorek po odpuście. Informacje bliższe na plakatach w gablotce w przedsionku 
kościoła i w biuletynie. Zapisy w biurze parafialnym. Bierzmowanie młodzieży 
naszej parafii i parafii św. Anny w Chałupach odbędzie się w naszym kościele o 
godz. 18.00 w sobotę 6 kwietnia.

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.

Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi.
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