
 

 

 
 

 
KURS DLA NARZECZONYCH 

 
„Radość miłości” 

 
Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa 

 
 Kolegium Teologiczne w Gdyni wznawia po przerwie wakacyjnej kurs dla 
narzeczonych „Radość miłości” w cyklu wykładów opartych na podstawie 
adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia.  Zajęcia rozpoczną się 1 
października 2020 r. o godz. 18:00 Mszą św. w kościele pw. NSPJ w Gdyni. 
Wykłady prowadzone są przez wykładowców kolegium z zakresu: teologii 
moralnej i pastoralnej, duchowości, prawa kanonicznego i prawa 
rodzinnego, psychologii oraz metod rozwiązywania konfliktów. 
 
Kurs prowadzony jest w auli akademickiej Kolegium Teologicznego w Gdyni, 
przy ul. Armii Krajowej 46 w czwartki o godzinie 18.00 i obejmuje 4 
spotkania po 2 wykłady, z których każdy wykład trwa ok. 1 godz. Kurs 
można zacząć od dowolnego spotkania, ale trzeba uczestniczyć we 
wszystkich ośmiu wykładach. 
 
Zapisu na kurs należy dokonać osobiście, bezpośrednio przed kursem, w 
sekretariacie kolegium. Zapisy rozpoczynamy o godz. 17:15 i kończymy 
punktualnie w momencie rozpoczęcia wykładu. 
 
Podczas zapisu narzeczeni otrzymują protokół, na którym każdego tygodnia 
zostanie potwierdzone uczestnictwo. W przypadku nieobecności na jednym 
ze spotkań, można odbyć je w kolejnym miesiącu. Koszt całego kursu 
wynosi 50 PLN / osobę. 

PONIEDZIAŁEK 21 Września 

Św. Mateusza 

 

17:00 + Zygfryd oraz rodzice Bec-

ker 

 

18:00 -O zdrowie i Boże błog. dla 

Marii i Tadeusza z ok. rocznicy ślu-

bu    

 

WTOREK 22 Września 

 

17:00 + Ewa Ciskowska w rocz. ur. 

 

18:00 + ciocia Brygida Patalas w 35 

r. śm. 

 

ŚRODA  23 Września 

Św. Pio 

 

17:00 - O zdrowie i Boże błog. w 

rodzinie 

 

18:00 +  Eugenia Styn w 5 r. śm. 

 

CZWARTEK 24 Września 

 

17:00 + Edmund i Marcin 

 

18:00 + Genowefa Ciskowska w 3 r. 

śm. 

PIĄTEK 25 Września 

 

17:00  - Dziękczynno-błagalna w 

rocz. ślubu, o zdrowie w rodzinie 

Foltyńskich i Dettlaff  

 

17:00 + Józef Plinski i dusze w 

czyśćcu cierpiące 

 

18:00 +  Małgorzata, Ignacy 

Potrykus 

 

18:00  + Andrzej Okólski, Józef 

Głowienke, Kazimierz Wejher od 

kolegów 

 

SOBOTA 26 Września 

 

15:15  - Msza św. ślubna 

 

16:00  - Msza św. ślubna 

 

17:00 + Maria i Leon Bolda 

 

18:00 + Barbara i Stefan Jeka 

 

XXVI  Niedziela Zwykła 

 27 Września 

 

08:00 - Dziękczynna z okazji 

rocznicy ślubu Justyny i Łukasza   

 

10:30 + Agnieszka Heft w r. śm. 

 

16:00  - Dziękczynna z okazji 30 r. 

ślubu 

 

16:00 + Maria Pieniążek w r. ur. 

 

 

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



Komunikat 

Archidiecezjalny Katechumenat Dorosłych 

„Domownicy Boga” 

Przygotowanie do sakramentów Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii 

 Wychodząc naprzeciw potrzebom duszpasterskim wznawiamy zajęcia Archi-diecezjalnego 

Katechumenatu Dorosłych, mającego na celu udzielenie pomocy oso-bom dorosłym, które 

pragną przygotować się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrztu, 

bierzmowania i komunii świętej).  

Program kursu opracowano na podstawie Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia doro-

słych dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich oraz najnowszych dokumentów Magiste-

rium Kościoła.  Zajęcia odbywać się będą w Kolegium Teologicznym w Gdyni (ul. Armii Kra-

jowej 46) od 2 października 2020 roku. Księży Proboszczów parafii, z których pochodzą kan-

dydaci, prosimy o pisemne skierowanie ich do Kolegium Teologicznego najpóźniej do 2 paź-

dziernika br. Sakrament bierzmowania dla dorosłych, którzy są już ochrzczeni, zostanie udzie-

lony 10 grudnia 2020 roku o godz. 18.00 w kościele pw. NSPJ w Gdyni, a sakrament chrztu w 

Wigilię Paschalną 2021 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.gakt.info lub u 

ks. dra Krzysztofa Drewsa – koordynatora Archidiecezjalnego Katechumenatu Dorosłych (tel. 

505 150 532). 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZBIERANIA PODPISÓW 

NA RZECZ PROJEKTU USTAWY STOP LGBT 

Jedna z inicjatyw obywatelskich ma obecnie za cel zmianę ustawy o zgromadzeniach. 

Chodzi o zaostrzenie przepisów, aby możliwym był administracyjny zakaz marszów rów-

ności. Powodem dla projektu modyfikacji ustawy jest bluźnierczy i często obsceniczny 

charakter tych zgromadzeń. Stały się one wrogie tradycyjnemu małżeństwu i rodzinie, 

symbolom chrześcijańskim oraz Kościołowi katolickiemu. 

Rozumiejąc motywację inicjatywy należy pamiętać, że wprowadzanie zmian w prawie o 

zgromadzeniach dotyka podstawowych praw i swobód obywatelskich. Zaostrzenie ustawy 

może kiedyś zostać wykorzystane do ograniczenia zgromadzeń o charakterze liturgicz-

nym, procesji, pielgrzymek, a także zgromadzeń o charakterze narodowym i patriotycz-

nym. Katolicy świeccy i ich stowarzyszenia są uprawnieni, aby dążyć do zmian obowiązu-

jących przepisów według swojej wiedzy i sumienia. Nie jest to jednak domeną diecezji, ani 

parafii. To zadanie obywatelskie, a często obowiązek katolików świeckich, którzy winni 

szukać najlepszych rozwiązań dla porządku prawnego i za-sad życia społecznego. 

Archidiecezja gdańska i jej parafie nie będą opowiadać się za konkretnym projektem. Ze 

zrozumieniem jednak przyjmują zaangażowanie polityczne niektórych środowisk katoli-

ków świeckich. Nie ma powodu, aby księża proboszczowie zakazywali zbierania podpisów 

za zmianą ustawy na terenie przykościelnym. Choć jednocześnie promocja tego projektu 

nie jest ich zadaniem, gdyż jest to jedno z przynajmniej kilku możliwych rozwiązań. 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXV Niedziela Zwykła – 20 września 2020 r. 

1. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym w poniedziałek przypada święto Mateusza Apostoła, w środę 

wspomnienie św. Pio z Pietrelciny. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życze-

nia 

2. 23 września w środę nasza parafia ma wyznaczoną adorację Najśw. Sakramentu. Ta wieczysta adoracja 

trwająca cały rok w parafiach naszej diecezji jest okazją do modlitwy w intencji wspólnoty archidiecezjal-

nej, wyboru nowego metropolity gdańskiego, w intencji Kościoła powszechnego i naszych osobistych. W 

biuletynie i na stronie WWW. zamieszczony jest porządek adoracji. 

Plan adoracji: 

• 9.00 – 10.00 -  V Róża 

• 10.00 – 11.00  – IV Róża 

• 11.00 – 12.00 – II Róża 

• 12.00 – 13.00 – I Róża 

• 13.00 – 14.00 – III Róża 

• 14.00 – 15.00 –adoracja indywidualna 

• 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego  

• 15.15-16.15  - VI Róża 

• 16.15-16.45 - adoracja indywidualna  

3. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, natomiast u ministrantów biuletyn 

parafialny. 

4. Zachęcamy do głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Władysławowo na projekt "WIRTUALNE 

CHŁAPOWO". W ramach tego zadania planowane jest umieszczenie min. kamery internetowej na wieży 

kościoła, zakup zestawu do relacji na żywo z imprez kulturalnych i sportowych oraz drona do filmowania z 

powietrza. 

5. W tym tygodniu biuro parafialne nieczynne. 

6. Trwają  prace przy elewacji południowej ściany kościoła i wieży. Na czas prac budowlanych czynne 

będą boczne wejścia do kościoła. Przy drzwiach są wyłożone zwłaszcza dla turystów cegiełki na budowę 

kościoła.  

Dziękując za wspólną modlitwę życzymy wszystkim błogosławionego dnia pańskiego i dobrego tygo-

dnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

Zapowiedzi Przedślubne: 

 Dawid Jan Marzejon, zam. Sulicice 

 Grażyna Katarzyna Bolda, zam. Chłapowo 

 


