
 

 

 

 

- to czas nadziei, że Ten, co, pokonał śmierć i piekło, 
oddali od nas wirus niosący strach, niszczący nasze 
życie. 
- to czas odnawiania się wiary w Miłosierdzie Boże i 
dobro drugiego człowieka. 

 
Niech tegoroczne święta, poprzedzone 

wyjątkowym Wielkim Postem w domu i z domownikami, 
aby je wspólnie tylko z nimi przeżyć, przyniosły 
mnogość łask, pokoju i miłości.  

Niech radość z Zmartwychwstania Chrystusa 
wypełnia nasze serce i duszę, 
byśmy w kolejną wiosnę wkroczyli pełni wiary w 
wartość rodziny i pełni siły do przezwyciężenia chorób, 
pokus i wszelkich lęków. 

Ks. Proboszcz Sławomir Skoblik 

INTENCJE MSZALNE  13.04 – 19.04 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY  

 13  Kwietnia 

 

08:00  + Ojciec Leon i dziadkowie Mach 

 

9:30 + Józef Jeka 

 

10:30 +  ojciec Józef, Maria, Stefania 

 

11:30 - O Boże błog. i opiekę Matki 

Bożej dla Dominiki i Mateusza 

 

16:00 + Adela i Władysław 

 

WTOREK 14 Kwietnia 

 

17:00 - O Boże błogosławieństwo w 

rodzinie z okazji 45 r. ślubu 

 

18:00 + Hanna Błaszczok w r. śm. 
 

ŚRODA 15 Kwietnia 

 

17:00 + Erwin i Wali Stromscy w rocz. 

śm. 

 

18:00 +  Tekla, Franciszek Bolda 

 

CZWARTEK 16 Kwietnia 

 

17:00 + Józef, Jan Ciskowscy w rocz. 

ich śmierci oraz Ewa i Józef 

 

18:00 -  Do Opatrzności Bożej przez 

Niepokalane Serce Maryi prośba o 

dobre owoce Jubileuszowego Aktu 

Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla 

PIĄTEK 17 Kwietnia 

 

17:00 +  Gertruda, Jan Dettlaff, z 

rodziny 

 

18:00 + ojciec Leon Mach i dziadkowie 

Plinscy 

 

SOBOTA 18 Kwietnia 

 

17:00 + rodzice: Maria i Leon Dettlaff 

 

18:00 -  Dziękczynna w 30 r. ślubu z 

prośbą o Boże błog. w rodzinie 

 

Niedziela 19 Kwietnia Odpust 

Miłosierdzia Bożego 

 

08:00 + Irena, Jan, Agnieszka, Teofil 

Bolda 

 

09:30 + Józef i Jadwiga Płomień, 

Aleksandra Krukowska 

 

10:30 + Gertruda Szornak 

 

11:30 + rodzice: Jadwiga, Aleksander 

Felkner, Brunon i Urszula Borscy 

 

16:00 - za parafian (19) 

 

16:00 + Józef Zych oraz Maria Sałek 

 

16:00 + Elżbieta, Stefan Czapp 

WIELKANOC

 

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



W związku z przedłużeniem kwarantanny, pozostaje w mocy zarządzenie rządu o 5 - u 

osobach na liturgii. Dlatego 12.04, 13.04, 19.04  będzie 5 Mszy św. w niedzielę: 8.00, 

9.30, 10.30, 11.30 i 16.00. Pierwszeństwo wejścia na liturgię mają osoby związane z 

intencją mszalną. 12 i 13.04 Msza św. będzie transmitowana na fb. Uroczystość 

odpustowa w dniu 19.04 o godz. 16.00 będzie transmitowana na fb. Nie będzie 

procesji rezurekcyjnej. Także cześć intencji z godziny 16.00 w tym dniu 

zaplanowanych dla koncelebransów została przeniesiona na godziny wcześniejsze – 

9.30 i 11.30 

. Dalej zostaje zawieszona Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, jak i 

adoracja czwartkowa  Zostaje także odwołana wizytacja biskupia i poprzedzająca je 

całodobowa adoracja Najśw. Sakramentu. Z wielką przykrościa, bo grupa dzieci jest 

cudowna, w związku z przedłużaniem niemożności edukacji, a zatem i gromadzenia 

dzieci na razie do 26.04 Uroczystość I Komunii świętej zostaje przeniesiona na 6.09 na 

godz. 10.30. 

 Zostaje odwołana Rocznica I Komunii świętej w dniu 10.05. Przypominam, że od 

16.04 do kościoła przychodzimy w maseczkach ma Mszę św. Przypominam, że jeśli się 

ktoś boi, nie ma obowiązku przyjmowania Komunii św. na każdej Mszy św., w jakiej 

uczestniczy. Może być Komunia św. duchowa. Kościół w ciągu dnia (drzwi główne aby 

nie dotykać klamek) będzie od Wielkanocy od rana do wieczornej liturgii otwarty. 

Proszę pilnować, aby jednocześnie nie było w nim 5 osób. Po świętach w wyjątkiem 

niedzieli zawsze przed Mszą św. wieczorną jest okazja do Spowiedzi św.  

Chciałem serdecznie podziękować za więź duchową z parafią, za wszystkie życzenia 

przesłane drogą elektroniczną. Jestem bardzo wzruszony darem 7-u Margaretek w 

mojej intencji, który dzisiaj w Wielki Czwartek otrzymałem. Dziękuję tym, którzy 

pomogli przygotować kościół do Świąt przez dekorację i sprzątanie oraz w warunkach 

ekstremalnych włączyli się w przygotowanie liturgii, do której przeżywania na fb 

serdecznie zapraszam. I jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy pozwalają na 

funkcjonowanie parafii składając ofiary do skarbonek, na tacę a przede wszystkim na 

konto parafialne: 58 8349 0002 0030 2696 2000 0010. Do ùzdrzeni przed ekranem 

monitora. 

Z pamięcią w modlitwie – Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  12 kwietnia 2020 

1.Sprawowaną dzisiejszej nocy liturgią Wigilii Paschalnej, połączoną z 

odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych rozpoczęliśmy obchody Świąt 

Wielkanocnych. Po wielkopostnym przygotowaniu wkraczamy w 

świętowanie Paschy. W dzisiejszą uroczystość zachęcamy do 

duchowej łączności z Ojcem Świętym, który o godz. 12. podczas 

modlitwy „Regina Coeli” udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi – 

Miastu i Światu. Przyjmując je z wiarą można uzyskać odpust zupełny. 

Będzie dodatkowa Msza św. dzisiaj i jutro o godz. 9.30 i 11.30. Cały 

czas obowiązuje obostrzenia – 5 osób na liturgii, na razie do 19.04. 

2.Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny Msze święte jak dzisiaj. Jest to 

dzień solidarności z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Gdańskim 

Seminarium Duchownym i Uniwersytetem Stefana kardynała 

Wyszyńskiego.  

3.W przyszłą niedzielę przypada uroczystość odpustowa. Będzie 

dodatkowa Msza św. o 9.30 i o 11.30.  Suma o godz. 16.00. Nie 

będzie procesji.  

4.W dniu 20 kwietnia nie będzie wizytacji biskupiej, ani 

poprzedzającej ją całodobowej adoracji Najśw. Sakramentu. 

5.Przy wyjściu z kościoła można nabyć u ministrantów Biuletyn 

Parafialny i Gościa Niedzielnego.  

Na dobre przeżywanie Świąt Zmartwychwstania niech nam Bóg 

błogosławi     Ks. Proboszcz  Sławomir Skoblik 


