
 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE  20.04 – 26.04 

PONIEDZIAŁEK  20  Kwietnia 

 

17:00  + Paweł Behmke 

 

18:00 + Magdalena Błaszkowska od 1 

Róży Różańcowej 

 

 

WTOREK 21 Kwietnia 

 

17:00 + rodzice: Józefa /ona/, Barnard, 

siostra Urszula 

 

18:00 - Perłowe Gody Katarzyny i Sta-

nisława 
 

ŚRODA  22 Kwietnia 

 

17:00 +  Maria od siostry 

 

18:00 +  Kazimierz Ciskowski w r. śm. 

 

CZWARTEK 23  Kwietnia 

Św. Wojciecha 

 

08:45 - 

 

17:00 + chrzestni rodzice: Agnieszka i 

Jan Mach 

 

18:00 - O Boże błog. dla Lucyny, 

Iwony, Stanisława 

PIĄTEK 24 Kwietnia 

 

17:00 + Stanisław Jankowski 

 

18:00 + dziadkowie: Stefania i Michał 

 

SOBOTA 25 Kwietnia 

Św. Marka 

 

17:00 + Stanisław i Łukasz oraz rodzice 

i bracia Kurkowscy 

 

18:00 - Dziękczynna z okazji 6 r. ślubu 

Justyny i Wojciecha 

 

III Niedziela Wielkanocna 

 26  Kwietnia  

 

08:00 - Porcelanowe Gody p. 

Jutrowskich 

 

09:30 - O dary Ducha Świętego dla 

osób Bogu wiadomych 

 

10:30 + Franciszek, Mirosława, Teresa i 

Stanisław 

 

11:30 +  Barbara Kutowska, z rodziny 

Korth 

 

16:00 + z rodz. Heft: Józef, Agnieszka, 

Stanisław 

 

 

 

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

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ 
Modlitwa na Niedzielę Miłosierdzia 

 
O Jezu, stajemy przed Tobą 
z wdzięczną miłością za ogrom Twego miłosierdzia, 
które nam poznać dałeś w tajemnicy swej męki, śmierci i zmartwychwstania. 
Gorąco pragniemy, aby owoce Twego odkupienia ogarnęły każdego z nas, 
naszą parafię, nasze miasto, naszą ojczyznę i dotarły aż po krańce ziemi. 
 
Pomnóż w nas Boże ufność w Twoje miłosierdzie, byśmy nigdy, 
nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, 
lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. 
Szczególnie w czasie panującej epidemii, oddajemy się Tobie całkowicie, 
ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. 
Pragniemy szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, 
tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, 
niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. 
O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, 
a skarby łask nieprzebrane. Ufamy bezgranicznie Twojemu miłosierdziu! 
Amen. 
 

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego 
Syna, 
miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 



Tydzień Biblijny – tydzień refleksji nad Biblią, obchodzony 

corocznie w Kościele katolickim w Polsce, rozpoczynający 

się zawsze w III Niedzielę wielkanocną. Jest obchodzony 

od 2009 z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i co 

roku przebiega pod innym hasłem. 

 

Wśród inicjatyw związanych z Tygodniem Biblijnym w 

Polsce znajdują się m.in.: rekolekcje biblijne, maratony 

biblijne oraz przede wszystkim spotkania ze Słowem 

Bożym w indywidualnej modlitwie albo w gronie 

rodzinnym. Ten czas ma zmobilizować katolików i 

szczególnie zainteresować Pismem Świętym. 

 

W roku 2012 rozpoczął się Niedzielą Biblijną 22 kwietnia, a 

zakończył 28 kwietnia i obchodzony był pod hasłem 

„Kościół domem budowanym przez miłość”. Polscy biskupi 

w liście pasterskim na Niedzielę Biblijną 2012 roku 

zachęcali wiernych do tworzenia w parafiach kręgów 

biblijnych, a w diecezjach Szkół Słowa Bożego jako żywych 

„domów słowa”. 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Obchodzimy dziś uroczystość odpustowa Miłosierdzia Bożego. Od 20 kwietnia 

został zwiększony limit uczestników niedzielnej Eucharystii zasada 15 metrów kw. 

na jedną osobę, tzn. w naszej świątyni 42 osoby na dole rozsadzone po całym 

kościele , który liczy  625 m2 i 13 osób na chórze, który liczy 190 m2 podczas 

jednego nabożeństwa – czyli 55 osób. Z tej racji od jutra wraca Nabożeństwo 

Koronki do Bożego Miłosierdzia, jak i adoracja czwartkowa. Porządek Mszy św. w 

przyszłą niedzielę nadal w czasie kwarantanny. Dodatkowe Msze św. o 9.30 i 

11.30, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z Eucharystii. Będą jeszcze 26 

kwietnia i 3 maja transmisje Mszy św. na fb o 10.30. Przypominam, że od 16 

kwietnia, osoby przebywające w kościołach, mają obowiązek zakrywania ust i 

nosa za pomocą maseczki lub części odzieży [przyp. dotyczy to wiernych, 

kościelnego, organisty, służby liturgicznej – także czytających i śpiewających]. Z 

tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny, w tym 

czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”  

2. Codziennie przed Mszą św. jest okazja do spowiedzi św, a w niedziele tylko 

przed Mszą św. o 8.00 i 16.00. 

3. Jutrzejsza wizytacja biskupia została odwołana. 

4. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Polsce Tydzień Miłosierdzia.  

5. W kalendarzu liturgicznym przypada we czwartek uroczystość św. Wojciecha, 

patrona Polski i naszej diecezji – dodatkowa Msza św. o 8.45, a po niej adoracja 

Najśw. Sakramentu - (odpust we Władysławowie), w sobotę św. Marka - 

Ewangelisty 

6. Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna i rozpocznie ona 

Tydzień Biblijny.  

Trwając w radości płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa i wdzięczności za 

obfity dar Bożego Miłosierdzia, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

Ks. Proboszcz Sławomir Skoblik 


