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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 04.03 – 10.03

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 4 Marzec

17:00 - za parafian 

18:00 + Kazimierz Domaszk, Jan i 
Genowefa Brezińscy

Wtorek  5 Marzec

17:00 + z rodz. Byczkowskich

18:00 + Andrzej Okólski w 3 r. śm., 
rodzice z obojga stron

Środa  6 Marzec
Popielec

07:00 - Dziękczynna z okazji 70 
urodzin

17:00 + Józef, Jan, Stanisława /ona/ 
Lessnau

18:00 + Halina, Jan Hincke w dniu 
ur.

 Czwartek  7 Marzec

17:00 + Antonina i Leon Klebba 
oraz Ludwika /ona/ Nowakowska

17:00 -

Piątek  8 Marzec

17:00 + Franciszka /ona/ i Jan 
Plinscy

18:00 -

Sobota  9 Marzec

17:00 + Edmund w 15 r. śm.

18:00 - za parafian 

18:00 -

 Niedziela  10 Marzec
I Wielkiego Postu                  

08:00 + Józef Ciskowski w r. Sm., 
oraz rodzice

08:00 + Rodzice: Baran i Dettlaff

10:30 - W intencji ofiarodawców 
budowy 

10:30 + Irena, Franciszek, Zbigniew

16:00 + Stefan Czapp i z rodz. 
Czapp

16:00 + Jerzy Buja w r. śm. oraz 
Bożena Buja

Rekolekcje Wielkopostne  

Niedziela 10 marca 2019 roku

18.00 /sobota/ 8.00 i 16.00 – Msza św z nauką 
wstępną dla dorosłych

10.30 – Msza św. z nauką wstępną dla dzieci

Poniedziałek – Środa 11-13 marca 2019 roku

9.00 i 18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

8.00 – nauka dla dzieci: 0- IV

16.00 – nauka dla dzieci: V- VIII

Spowiedź święta w środę od 15.30 dla dzieci i 
od 17.00 dla dorosłych



 

1 CZYTANIE: (Syr 27, 4-7)  
2 CZYTANIE: (1 Kor 15, 54b-58) 
EWANGELIA: (Łk 6, 39-45) 

VIII Niedziela Zwykła OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA VIII NIEDZIELE ZWYKŁA

03 MARZEC 2019 r.

Życie Św. Doroty

Dorota urodziła się 25 stycznia 1347 r. w Mątowach Wielkich koło Malborka (wówczas 
Gross-Montau) jako siódme z kolei dziecko. Ochrzczona została 6 lutego w miejscowym, do 
dzisiaj istniejącym kościele i otrzymała imię św. Doroty, patronki tego dnia. Rodzice Doroty, 
osadnicy holenderscy: Wilhelm Schwartze i Agata, cieszyli się szacunkiem otoczenia. Byli 
bowiem prawi, pracowici i bardzo religijni. Dorota od najmłodszych lat podejmowała 
intensywną pokutę. W szóstym roku życia otrzymała dar ukrytych stygmatów. Pokazywał się 
jej Chrystus na krzyżu, co było dla niej powodem zaostrzenia już i tak surowego trybu życia. 
Do pierwszej spowiedzi świętej przystąpiła, gdy miała zaledwie 6 lat, do pierwszej Komunii 
świętej w 10. roku życia, 8 kwietnia 1357 roku.

Gorącym pragnieniem Doroty było życie zakonne. Nie miała jednak szczęścia spełnić tego 
pragnienia. Miała zaledwie 16 lat, kiedy rodzice wydali ją za starszego od niej o prawie 20 lat 
płatnerza gdańskiego, Adalberta (Wojciecha). Miał on przy obecnej ulicy Długiej własny, 
dobrze prosperujący warsztat. Dzisiaj stoi tam dom z numerem 64. W rok po ślubie, który 
odbył się w 1363 roku, Dorota przeniosła się na stałe do Gdańska. Małżeństwo okazało się 
niedobrane. Mąż był typowym zamożnym mieszczaninem owych czasów. Jako rzemieślnik i 
kupiec lubił wystawne życie towarzyskie. Bywało, że przychodził pijany. Dbał o swe 
znaczenie. Miał też temperament władczy i bardzo gwałtowny. Kiedy więc Dorota zaczęła 
codziennie uczęszczać do kościoła mariackiego na Mszę świętą oraz do dominikanów, 
których sobie upodobała w sposób szczególniejszy, kiedy nadal oddawała się modlitwie i 
uczynkom pokutnym, a korzystając ze znacznego majątku męża - również uczynkom 
miłosierdzia, mąż często tracił równowagę. Doprowadzał wówczas do awantur, bił do krwi i 
zamykał żonę, by nie mogła uczęszczać do kościoła. Dopiero kiedy pewnego dnia tak ją pobił, 
że była bliska śmierci, okazał Dorocie nadzwyczajną troskliwość w trosce o swoje "dobre" 
imię.

Heroiczna cierpliwość i łagodność żony zwyciężyła. Adalbert stawał się coraz spokojniejszy i 
łagodniejszy, zaczął i on częściej przystępować do sakramentów. Być może do nawrócenia 
przyczyniły się również domowe nieszczęścia. W czasie epidemii, jaka zapanowała w roku 
1373, zmarło mu naraz troje dzieci. W czasie epidemii w roku 1382 zaraza zabrała mu 
dalszych pięcioro dzieci, jakie mu dała Dorota. Na dziewięcioro dzieci przeżyła rodziców tylko 
jedna córka - Gertruda, która wstąpiła do klasztoru mniszek benedyktynek w Chełmnie.

1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się 52. Tydzień 
Modlitw o Trzeźwość Narodu. 

2. Dziś o godz. 14.15 wstawienie Najśw. Sakramentu ze 
wspólną modlitwą różańcową i comiesięczne spotkanie 
Żywego Różańca.

3. Jutro przypada święto Kazimierza Królewicza.

4. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy okres 
Wielkiego Postu. Tego dnia na znak pokuty podczas 
liturgii posypujemy głowy popiołem i wsłuchujemy się w 
słowa: „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 
Podejmujemy w tym okresie post, modlitwę i jałmużnę, 
na które „Katechizm” wskazuje jako na najważniejsze 
dobre uczynki. Tego dnia katolików od 14 roku życia 
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz 
post ścisły, czyli 3 posiłki, w tym raz do syta, który z kolei 
dotyczy osób od 18 do 60 roku życia. W Środę Popielcową 
Msze św. o 7, 17, 18.

5. W piątek zapraszamy na drogę krzyżową na godz. 
16.00 dzieci i na 17.30 dorosłych.

6. Natomiast od przyszłej niedzieli Gorzkie Żale z 
kazaniem pasyjnym o g. 15., poprzedzone koronką do 
Bożego Miłosierdzia.

7. W przyszłą niedzielę rozpoczną się rekolekcje 
parafialne dla dorosłych i uczniów naszej szkoły 
podstawowej.

8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. 
Msza św. o godz. 17. Jest wotywną o Chrystusie 
Najwyższym Kapłanie.

9. Przy wyjściu do nabycia Gość Niedzielny i Biuletyn.

10. 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.

11. 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.

W przyszłą niedzielę kolekta budowlana.
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