
Piątek  17  Maja

17:00 + Zofia Stasiak – Knopp

18:00 + rodzice: Maria i Leon 
Bolda, Franciszek Gojke

Sobota  18 Maja

17:00 - Dziękczynna za dar 
wiary z okazji 30 r. przyjęcia I 
Komunii św.

18:00 + Stanisław Koss w r. ur.

Niedziela  19 Maja
V Wielkanocna

08:00 + Monika, Grzegorz, 
Elżbieta Fiszer

10:30  + Stanisław i Łukasz 
Necel oraz rodzice i bracia 
Krukowscy

16:00  + Franciszek i Mirosława

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

Czwarta Niedziela wielkanocna                      12 maja 2019 r.

INTENCJE MSZALNE 13.05 - 19.05

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

Poniedziałek  13  Maja

17:00 + Franciszek Gojke

18:00 - O Boże błog. i zdrowie w 
rodzinie Bystram, Hintzke, Czopek i 
Białk

Wtorek  14  Maja
Św. Macieja

17:00 + Aniela i Feliks Ciskowscy, 
dziadkowie

18:00 + Stefan i Franciszek Plinscy w 
rocz. ich śmierci

Środa  15  Maja

16:30 +  Zofia Stasiak – Knopp

17:00 + Franciszka i Jan Plinscy

18:00 - O Boże błog. dla członków V 
Róży Różańcowej

Czwartek  16  Maja
Św. Andrzeja Boboli

17:00 + Barbara w 6 r. śm. i Franciszek 
Jeka

18:00 + babcia Marta Zielińska w 35 r. 
śm.

K o m u n i k a t

dotyczący modlitwy wynagradzającej

za profanację Ikony Jasnogórskiej

Z inicjatywy katolików świeckich Archidiecezji Gdańskiej, w Dzień Objawień 
Fatimskich i w rocznicę zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II, a więc w poniedziałek, 13 
maja br., o godz. 18.30 w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku, sprawowana będzie Msza św. 
wynagradzająca Bogu i Matce Najświętszej za ostatnie profanacje wizerunku Matki Bożej 
Jasnogórskiej Królowej Polski. Po Eucharystii odbędzie się modlitewna procesja różańcowa 
ulicami miasta, która zakończy się pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza –
dzień szczególnej modlitwy o powołania. Podczas Eucharystii czytany jest fragment Ewangelii 
wg. św. Jana, w której Jezus nazywa się Dobrym Pasterzem (J 10,1-10). Ma ona wyjątkowy 
wymiar duszpasterski. Spróbujmy w szczególny sposób przyjrzeć się Chrystusowi jako 
najlepszemu Pasterzowi swojej Owczarni – Pasterzowi, który nie tylko opiekuje się i chroni 
swoje owce, ale poszukuje tych, które zaginęły.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA  IV NIEDZIELE WIELKANOCNĄ

12 MAJA 2019 r.

Ksiądz proboszcz Sławomir Skoblik

(J 10,27-30)
Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego 
głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję 
im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i 
nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, 
który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I 
nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 
Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. 

Rozważania do czytań
Oremus

Jezus Chrystus wszedł do chwały zmartwychwstania 
przez krzyż. Chrześcijanin nie powinien sądzić, że 
zostanie mu oszczędzone doświadczenie niezrozumienia 
ze strony innych, a może nawet ucisku czy 
prześladowania. Jednak żadne tego rodzaju 
doświadczenia nie są w stanie nas odłączyć od 
Chrystusa. Wsłuchiwanie się w Jego słowo i trwanie w 
nim pozwoli nam zachować wierność w czasie próby.

Ks. Maciej Zachara MIC, "Oremus" Okres Wielkanocny 
2004, s. 89

1. Zakończyliśmy XI Tydzień Biblijny, a rozpoczynamy dzisiejszą 
Niedzielą Dobrego Pasterza 56. Tydzień Modlitw o Powołania, 
który ma być czasem modlitwy i przypomnienia, że dzieło 
odczytywania, rozwijania i realizowania powołań trzeba 
nieustannie wspierać.

2. W tym tygodniu przypada święto Macieja Apostoła we wtorek i 
w czwartek święto Andrzeja Boboli.

3. Jutro spotkanie w salce na plebanii o godz. 19.00 z Radą 
Parafialną wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w festyn 
parafialny.

4. W dniu 11 czerwca (wtorek) odbędzie się w godzinach 7-15 
autokarowa dziękczynna pielgrzymka dzieci 
pierwszokomunijnych i ich rodziców do Sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Kaszub w Sianowie. W programie Msza św. w 
sanktuarium oraz majówka przed cudowną figurą. Następnie 
udamy się do Strysznej Budy do Parku Miniatur Kaszubskich i 
owadów gigantów. Zachęcam parafian do pielgrzymowania, 
zwłaszcza tych, którzy nigdy w Sianowie nie byli. Koszt 
autokaru i atrakcji w parku 80 PLN. Prowiant we własnym 
zakresie. Zgłoszenia u ks. proboszcza. Liczba miejsc 25.

5. Siostry z władysławowskiego Caritasu dziękują i zarazem 
informują, że z rozdanych 50 skarbonek wielkopostnych z 
jałmużną wróciło 30. W gablotce w kruchcie znajduje się 
podziękowanie puckiego hospicjum za akcję Pola Nadziei.

6. U ministrantów  można nabyć nowy numer „Gościa 
Niedzielnego” oraz biuletyn parafialny.

7. Polecam waszej uwadze skarbonkę na sprzątanie kościoła.

8. Bóg zapłać za ofiary składane w dniu dzisiejszym na tacę na 
budowę kościoła. W najbliższym czasie będą montowane 
docelowe okna na wieży i nad kostnicą. Dziękuję dzieciom 
komunijnym i ich rodzicom za ufundowanie akolitki i jednej 
rodzinie z parafii za ufundowanie drugiej. Zakupiłem welon 
maryjny do błogosławienia Najśw. Sakramentem. Jakby ktoś 
chciał być darczyńcom, to proszę o kontakt.

Trwając na modlitwie w intencji powołań, przyjmijmy Boże 
błogosławieństwo.
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