
 

 

 
 

INTENCJE MSZALNE  27.04 – 03.05 

PONIEDZIAŁEK   27  Kwietnia 

 

17:00 + Agnieszka i Jan Mach oraz brat 

Franciszek 

 

18:00 + Jan Baran i Marta w rocz. śm.  

 

WTOREK 28  Kwietnia 

 

17:00  + Stanisław Necel w 5 r. śm. 

oraz Łukasz 

 

18:00 + Jarosław Ziółkowski w 1 r. śm. 
 

ŚRODA  29  Kwietnia 

Katarzyny ze Sieny 

 

17:00 - O Boże błog. w rodzinie z ok. 

15 r. ślubu 

 

18:00 - Dziękczynna z ok 35 r. ślubu 

Mirosławy i Leona 

 

CZWARTEK 30  Kwietnia 

 

17:00 + Leon Mach 

 

18:00  + Józef Hincka 

PIĄTEK 1 Maja 

 

17:00 + Stanisław Necel w rocz. śm. 

oraz  Łukasz 

 

18:00 - Dziękczynna z okazji 10 rocz. 

ślubu Magdaleny i Janusza 

 

SOBOTA  2 Maja 

NMP Królowej Polski 

 

09:00 – rez. 

 

17:00 + ojciec Paweł Pieniążek 

 

18:00 - O Boże błog. w rodzinie 

 

Niedziela 3 Maja 

IV Wielkanocna 

 

08:00 - O zdrowie i opiekę Matki Bożej 

dla wszystkich członków Żywego 

Różańca w naszej parafii za 

wstawiennictwem św. Jana Pawła II 

 

09:30 – rez. 

 

10:30 + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

11:30 - 

 

16:00 - O zdrowie i Boże 

błogosławieństwo dla sióstr III Róży 

Różańcowej 

 

 

 

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

A P E L PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O MODLITWĘ 
O DESZCZ 

 
W ostatnich tygodniach nasza ojczyzna - podobniej jak wiele innych krajów na 
świecie - zmaga się epidemią koronawirusa. Towarzyszy temu wysiłek państwa w 
walce o gospodarkę, o utrzymanie miejsc pracy, o ratunek dla tych, którzy 
borykają się w problemami finansowymi oraz tych, którym już teraz – z powodu 
epidemii – zagraża skrajne ubóstwo. Zaangażowanie służb medycznych, 
sanitarnych i mundurowych, a jednocześnie poczucie odpowiedzialności i 
solidarności Polaków, zasługują w tych okolicznościach na najwyższy szacunek i 
uznanie. Podobnie rzecz się ma z zaangażowaniem duchownych, osób życia 
konsekrowanego i wiernych świeckich, którzy wierną modlitwą, wytrwałą pracą i 
konkretną pomocą materialną włączają się w walkę o zdrowie i życie Polaków. Te 
trudne doświadczenia nie są jedynymi, z jakimi musimy zmagać się w obecnym 
czasie. Nasz kraj dotyka dzisiaj także inna, dotkliwa okoliczność a mianowicie 
susza, która niesie z sobą kolejne trudności. Jej skutkiem setki tysięcy hektarów 
uprawnych są zagrożone zniszczeniem a wszystko to będzie miało negatywny 
wpływ na produkcję rolną, a w przyszłości na ceny produktów spożywczych oraz 
zdolności eksportowe naszego kraju. Susza uderza w setki tysięcy rolników, 
sadowników, ogrodników i ich rodziny, którzy utrzymują się z owoców ziemi. Jej 
dotkliwość może odczuć również przemysł przetwórczy i spożywczy. Zwracam się 
więc do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarliwą 
modlitwę błagalną o deszcz. Proszę, aby w sanktuariach, parafiach, domach 
zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do naszych modlitwy ufając, że Pan 
Bóg usłyszy nasze prośby. W tym trudnym czasie zapewniam wszystkich o mojej 
duchowej pamięci, bliskości i modlitwie oraz przesyłam pasterskie 
błogosławieństwo. 



INFORMACJA 

Krótkie wyjaśnienie w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa 

Czy wierni w kościołach muszą zasłaniać usta i nos? 

Wierni gromadzący się w kościołach na liturgii i poza nią (np. w czasie Adoracji 

Najświętszego Sakramentu) są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa. 

Czy duchowny powinien spowiadać w maseczce? 

Dla bezpieczeństwa należy korzystać z maseczek podczas sprawowania 

sakramentu pokuty. 

Jak przyjmować Komunię Świętą kiedy mam na sobie maseczkę? 

Twarz można odsłonić przy przyjmowaniu Komunii Świętej w taki sposób, aby nie 

dotykać rękami zewnętrznej części maski. 

Czy osoby usługujące do liturgii muszą zasłaniać twarz? 

Obowiązek zasłaniania ust oraz nosa dotyczy osób posługujących (ministrantów, 

lektorów), którzy znajdują się podczas liturgii w prezbiterium. 

Czy duchowny ma przyjmować interesantów w maseczce? 

Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy także duchownego podczas 

przyjmowania interesantów w kancelarii parafialnej bądź zakrystii. 

Kto jest zwolniony z zasłaniania nosa i ust podczas liturgii i nabożeństw? 

Z obowiązku zasłonięcia ust i nosa w czasie liturgii zwolniony jest tylko 

celebrans/celebransi ją sprawujący (podczas jej trwania). 

Zwolnienie to nie obowiązuje duchownego udającego się do kościoła bądź 

wracającego z niego, korzystającego w tym czasie z przestrzeni publicznej (drogi, 

chodnika, placu kościelnego). 

 

OGŁOSZENIA 

1. Zakończył się Tydzień Miłosierdzia, a rozpoczyna dzisiejszą niedzielą Tydzień 

Biblijny. Niech ten czas wyznaczony przez Kościół zobliguje nas do osobistej lektury 

Pisma św., zwłaszcza Nowego Testamentu.  

2. W kalendarzu liturgicznym przypada w środę święto Katarzyny Sieneńskiej 

dziewicy i doktora Kościoła. Jest to także Dzień Męczeństwa Duchowieństwa 

Polskiego w czasie II wojny światowej. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Z racji epidemii odwiedzę 

tylko tych chorych, którzy życzenie obecności kapłana z posługą sakramentalną 

potwierdzą telefonicznie lub przez rodzinę. Po południu od godziny 16.15 okazja do 

spowiedzi św. Ks. arcybiskup udzielił dyspensy od pokarmów mięsnych na dzień 1 

maja. 

4. 2 maja obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. z uroczystości o 

9.00 i 17.00. Msza św. o 18.00 jest Mszą św. niedzielną. Jest to Dzień Flagi 

Narodowej. 

5. Od 1 maja nabożeństwa majowe w tygodniu o godz. 17.30, w niedzielę po Mszy 

św. o 16.00. Z powodu absencji dzieci w szkole i niemożności swobodnego ich 

przemieszczania tradycyjne nabożeństwo majowe dla dzieci jest zawieszone do 

ewentualnego odwołania. 

6. W przyszłą niedzielę kolejna Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja, dzień 

modlitwy za polską emigrację i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o powołania 

kapłańskie i zakonne do posługi w archidiecezji gdańskiej. Spotkanie Żywego 

Różańca o godzinie 14.15 połączone z nabożeństwem majowym. 

7. Skarbonki papierowe Caritas z jałmużną wielkopostną można przynosić do 

zakrystii. Zostaną przekazane do Władysławowa. 

8. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia 

uroczystości odpustowych. Dziękuję wszystkim, którzy poprzez składane ofiary na 

tacę, do puszki, czy na konto parafialne troszczą się o funkcjonowanie parafii. 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 


