
Piątek  26  Lipca
Św. Joachima i Anny

17:00 - Przez wstawiennictwo MB. 
Swarzewskiej o zdrowie i nawrócenie 
męża

17:00 + z rodz. Bigott: Anna w dniu 
imienin i Bolesław

18:00 + siostry i bracia z rodziny Jeka i 
Kobierzyńskich

18:00 + Wanda Kortas (gr. 26)

Sobota  27  Lipca

17:00 - O zdrowie i Boże błog. w 
rodzinie

17:00 + żona Marianna i matka 
Agnieszka

18:00 + mama Anna, tata Józef Hincka, 
ojciec Janusz Olszewski, babcia Helena 
Bolda

18:00 + Wanda Kortas (gr. 27)

Niedziela  28  Lipca
XVII Zwykła

   
08:00 + z rodziny Bolda: Maria, Józef, 
Leon

10:00 + Lucyna, Roman, Tadeusz 
Lachowscy

11:30 + Wanda Kortas (gr. 28)

20:00  + z rodz. Styn: Irena, Maria, 
Franciszek

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

XVI Niedziela Zwykła                                       21 LIPCA 2019 r.
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Poniedziałek  22 Lipca
Św. Mari Magdaleny

17:00 + Maria od siostry

17:00 - O Boże błogosławieństwo w rodzinie

18:00 + Ojciec Stefan w 12 r. śm.

18:00 + Wanda Kortas (gr. 22)

Wtorek  23 Lipca
Św. Brygidy

17:00 + Magdalena Gertruda 
Poćwiardowska od kuzynów

17:00 + Gertruda Szornak w dniu ur.

18:00 + Rodzice: Łucja i Teodor

18:00 + Wanda Kortas (gr. 23)

Środa  24 Lipca
Św. Kingi

17:00 + Gabriela Strzoda w 1 r. śm.

17:00 + Monika, Grzegorz, Elżbieta Fiszer

18:00 - O Boże błogosławieństwo 

18:00 + Wanda Kortas (gr. 24)

Czwartek  25 Lipca
Św. Jakuba

17:00 + Anna Jankowska i Anna Stromska w 
dniu imienin

17:00 + Aniela i Leon Jeka

18:00 + babcie i dziadkowie z obojga stron

18:00 + Wanda Kortas (gr. 25)
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Piesza Pielgrzymka Kaszubska 

Piesza Pielgrzymka Kaszubska po raz pierwszy wyruszyła ze Swarzewa 25 lipca 1982 r. 
Kaszubi chcąc uczcić 600 lecie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej postanowili przejść 600 
km do Tronu Królowej Polski niosąc duchowy dar trudu pielgrzymiego. Organizacji tego 
przedsięwzięcia podjął się ks. Zygmunt Trella – proboszcz parafii św. Jakuba i św. Mikołaja w 
Mechowie koło Pucka. Dla wielu ludzi było to wydarzenie nie tylko duchowe - mogli w ten 
sposób manifestować swoją wiarę i wyznawane wartości, które nie podobały się ówczesnej 
władzy. Mimo wielu przeszkód pielgrzymki w latach 80-tych cieszyły się dużą popularnością. 
W kolejnych latach z pielgrzymki kaszubskiej wyodrębniły się kolejne grupy. Powstały: 
Pielgrzymka Gdańska, Gdyńska, potem Grupa Chojnicka, Kościerska i Kartuska. Pątnicy 
pielgrzymowali niestrudzenie przez lata. W 1991 roku po raz ostatni przewodził pielgrzymce 
ks. Zygmunt Trella. W następnych latach tę posługę sprawowali: ks. Piotr Bonin, ks. Piotr 
Zaremba, ks. Grzegorz Kuzborski. W roku 2000 dla uczczenia jubileuszu chrześcijaństwa 
Kaszubi rozpoczęli pielgrzymkę z Helu. Pielgrzymka Kaszubska stała się tym samym 
najdłuższą pielgrzymką w Polsce liczącą 640 km. W latach 2001 – 2016 pielgrzymką 
przewodził ks. prof. Jan Perszon wielki promotor i miłośnik kultury kaszubskiej, a od 2017 
roku tę funkcję pełni ks. Robert Jahns proboszcz z Leźna. 

Zmieniała się trasa, pokolenia pielgrzymów, niektóre zwyczaje, ale niezmienna pozostała 
dyscyplina Pielgrzymki Kaszubskiej. Od początku jej istnienia każdy z uczestników kaszubskiej 
grupy dokłada starań by się nie spóźniać, zostawić po sobie miłe wspomnienie i porządek, by 
nie rozmawiać podczas modlitw i konferencji. Kaszubi dbają również o rozwój duchowy. 
Pielgrzymka to przecież rekolekcje w drodze. Każdy dzień wspólne wędrowanie rozpoczyna 
Msza święta (poza pierwszym dniem, kiedy Msza św. z udziałem ks. biskupa jest sprawowana 
wieczorem, w Swarzewie), następnie zaraz po wyjściu są modlitwy poranne, śpiew godzinek, 
szkoła modlitwy. W kolejnych etapach księża głoszą konferencje nawiązujące do hasła 
duszpasterskiego, jakie obowiązuje w danym roku. Odprawiane są nabożeństwa drogi 
krzyżowej w każdy wtorek i piątek, nowenna do Najświętszej Maryi Panny w każdą środę i 
sobotę i oczywiście codzienny różaniec oraz koronka do Miłosierdzia Bożego. Wieczorem zaś 
pielgrzymi gromadzą się wraz z gospodarzami na Apelu Jasnogórskim.

1. Wszystkich gości, których serdecznie witamy zachęcamy po Mszy 
św. do adoracji relikwii św. Jana Pawła II, które są wystawione na 
marmurowym klęczniku i zapraszamy na Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia, która jest odmawiana u nas codziennie przez cały rok 
o godz. 15.00. W środę w naszej parafii po Mszach świętych 
Nowenna do MBNP, zaś w czwartek od 9.15-10.15 adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Spowiedź święta codziennie przed 
Mszą św.

2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym w poniedziałek 
przypada święto św. Marii Magdaleny,  we wtorek święto św. 
Brygidy zakonnicy, w środę wspominamy Św. Kingę Patronkę 
Samorządowców, w czwartek Św. Jakuba i Krzysztofa. Z tej racji 
już dzisiaj po mszy św. przed kościołem modlitwa za kierowców i 
poświęcenie samochodów oraz wszelkich pojazdów. Będą 
rozdawane za dobrowolną ofiarę przeznaczoną na cele misyjne 
breloczki ze św. Krzysztofem. Ponadto wspominamy  w tygodniu 
w piątek Świętych Joachima i Annę (odpust w Chałupach). 
Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia.

3. Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i nasz 
parafialny biuletyn.

4. Księża Chrystusowcy zapraszają codziennie na filmy 
chrześcijańskie do Domu Parafialnego we Władysławowie. Bliższe 
informacje w gablotkach. 

5. W sierpniu w dni powszednie są wolne intencje Mszy świętych.
Zachęcamy, by sprawy rodzinne, dziękczynno-błagalne włączając 
w najważniejszą modlitwę Kościoła – Eucharystię. Intencje 
zamawiamy w biurze parafialnym. W czasie wakacji jest 
możliwość także zamówienia Mszy św. gregoriańskiej. Msze św. 
zamawiamy w biurze parafialnym.

6. Podobnie jak w ubiegłym roku, pod koniec lipca i na początku 
sierpnia tym razem ks. proboszcz osobiście będzie roznosić po 
parafii opieczętowane koperty na budowę kościoła. Dobrowolne 
ofiary będzie można anonimowo złożyć do koperty i położyć w 
niedzielę na tacę. Przeznaczone zostaną one na elewację 
południowej ściany kościoła.

7. Dziś ks. proboszcz głosi kazania i zbiera pieniądze na budowę 
kościoła w Kuźnicy , za tydzień w Juracie. 

Na nowy tydzień pracy i odpoczynku przyjmijcie Boże 
błogosławieństwo. A ci, co chcą, aby poświęcić ich samochód 
niech zostaną po Mszy św. na modlitwę a następnie staną przy 
swoich samochodach.

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik
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