
 

 

 
 

 
Sos jestem w ciąży! 

Nowy projekt realizowany 

przy Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej 

w Gdańsku-Matemblewie 

 

  

 

 Jesteś w ciąży i nie cieszysz się z tej informacji? 

 

A może dziecko, które nosisz jest chore i boisz się, że umrze ? 

 

Zostałaś sama i potrzebujesz wsparcia? 

 

  

 

Zadzwoń do nas, napisz – chcemy stanąć przy Tobie i wesprzeć Cię w 

okresie ciąży, do momentu narodzin dziecka i tak długo jak będzie potrze-

ba. Są wśród nas specjaliści: lekarz ginekolog, neonatolog, pediatra, psy-

cholodzy.  Nasza pomoc jest darem, jest bezpłatna. 

 

Sos jestem w ciąży to nowy projekt, który ruszył 8 grudnia 2020 roku w 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, przy matemblewskim Sanktu-

arium i jest skierowany do wszystkich, u których pojawienie się ciąży spo-

wodowało lęk, strach, niechęć do dziecka a nawet myśl o jego zabiciu.  

 

Naszym narzędziem jest: telefon zaufania, przy którym 24 h czuwa mama 

Dorota, strona internetowa, pokój interwencyjny i wielu życzliwych ludzi. 

PONIEDZIAŁEK  18 Stycznia 

 

06:30 + Jan, Marcjanna Ceynowa 

 

17:00 – O Boże błogosławieństwo i świa-

tło Ducha Świętego dla Marcina 

 

WTOREK 19 Stycznia 

 
06:30 - O Boże błogosławieństwo i świa-

tło Ducha Świętego dla Marcina 

 

07:15 + Darek i Paweł 

 

17:00  -  

 

ŚRODA  20 Stycznia 

 

06:30  + Paweł Jeka w rocz. śm. 

 

07:15 +   Czesław Jeka 

 
17:00 +  Agnieszka Matuszczyk od 

zarządu i pracowników spółki Abruko 

 

CZWARTEK 21 Stycznia 

 

06:30 +  Waldemar Serafiński 

 

17:00 +  Stanisław Węzeł 

 

 

PIĄTEK 22 Stycznia 

Św. Agnieszki 

 

06:30 + Ewa Ciskowska w r. śm. 

 

07:15 +  matka Józefa w rocz. Śm. 

 
17:00 -  Dziękczynna za otrzymane łaski 

 

SOBOTA  23 Stycznia 

 

06:30 + dziadkowie: Barbara, Franciszek, 

Józef 

 

17:00 + Aniela i Feliks Ciskowscy oraz 

dziadkowie z obojga stron 

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA   

24 Stycznia 

 
08:00  +  Franciszek, Teresa, Stanisław 

 

9:15 –  Zawierzenie św. Józefowi 

rodziny z prośbą o dar nawrócenia i 

wiary 

 

10:30  +  z rodziny Jeka: Michał w r. śm. i 

Jadwiga 

 
16:00 +  Agnieszka Heft w dniu ur. 

 

  
 

 

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



Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5-9) Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan w roku 2021 przygotowała Wspólnota Monastyczna z Grandchamp. Temat, który został 
wybrany, zaczerpnięty jest z Ewangelii św. Jana 15,1-17 i wiąże się z powołaniem tej ekumenicznej 
wspólnoty. Misją wspólnoty, liczącej dziś 50 sióstr, przedstawicielek różnych generacji, tradycji 
kościelnych, różnych krajów i kontynentów, jest życie modlitwą, gościnność, praca nad pojednaniem 
między ludźmi i nad jednością chrześcijan. Swoim darem życia zakonnego siostry dzielą się z 
odwiedzającymi i wolontariuszami, którzy przybywają do Grandchamp, by tam przeżyć rekolekcje, 
doświadczyć ciszy, uzdrowienia, czy odnaleźć sens życia. Trzy filary, na których opiera się codzienne 
życie sióstr – modlitwa, pielęgnowanie życia wspólnotowego i gościnność – stały się podstawą 
opracowania materiałów na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Trwać w miłości 
Bożej to być pojednanym z sobą samym Francuskie słowa oznaczające mnicha i mniszkę 
(moine/moniale) pochodzą od greckiego pojęcia μóvoÇ. MóvoÇ wskazuje na kogoś pojedynczego i 
samotnego, a jednocześnie wewnętrznie integralnego. Nasze serca, ciała i umysły często są 
podzielone, pociągane w różne strony. Mnich, czy mniszka pragnie jedności wewnętrznej, 
zjednoczenia z bliźnim i z Chrystusem. „Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was”, mówi nam Jezus (J 
15,4a). Życie w pełni harmonii poprzedza ścieżka akceptowania samego siebie oraz pojednania ze 
sobą i z innymi. Jezus powiedział do swoich uczniów, „trwajcie w mojej miłości” (J 15,9). On trwa w 
miłości Ojca (J 15,10) i niczego innego nie pragnie, jak tylko dzielić się z nami tą miłością: „Nazwałem 
was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca” (J 15,15b). Metafora 
krzewu winnego (J 15,1-5) opisuje to, co dzieje się podczas modlitwy: stajemy się szczepami 
winorośli, którą jest sam Jezus. Ojciec jako troskliwy gospodarz winnicy, oczyszcza nas, byśmy 
wzrastali, stawali się jednością i wspólnie oddawali Bogu cześć i chwałę. Trwanie w Chrystusie to 
wewnętrzna postawa, która z czasem się w nas zakorzenia. Wymaga przestrzeni, aby się rozwijać. 
Zagrażać jej mogą rozproszenie, hałas i wyzwania codzienności. Dlatego aktualne pozostają słowa 
Geneviève Micheli, późniejszej matki Geneviève, przełożonej wspólnoty z Grandchamp, napisane w 
1938r.: „Czasy, w których żyjemy, są niepokojące, a zarazem wspaniałe. To czasy niebezpieczne, w 
których brakuje dbałości o duszę, czasy, w których śmiałe ludzkie dokonania wydają się zagrażać 
duchowości… I myślę, że nasza cywilizacja zginie w tym zbiorowym szaleństwie hałasu i prędkości, w 
którym żadna istota nie jest w stanie myśleć… Jako chrześcijanie znamy pełną wartość życia 
duchowego. Na naszych barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność i musimy być jej świadomi – 
powinniśmy połączyć wysiłki i pomagać sobie nawzajem w tworzeniu narzędzi do utrzymania 
spokoju, w tworzeniu oaz spokoju, ośrodków, w których dzięki wewnętrznemu wyciszeniu możliwe 
stanie się odwołanie do stwórczego słowa Bożego. To kwestia życia i śmierci.” Trwać w Chrystusie, aż 
do wydania owocu „Mój Ojciec będzie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc” (J 15,8). 
Nie możemy wydawać owoców w oddzieleniu od winorośli. To tętniące w nas życie Jezusem wydaje 
owoc. Pozostawanie w miłości Jezusa, pozostawanie gałązką winorośli, pozwala Jego życiu przez nas 
przepływać. Jezus zaprasza nas, abyśmy pozwolili, by Jego słowa w nas trwały (J 15,7), a wtedy, o 
cokolwiek poprosimy, zostanie spełnione. Za przyczyną Jego słowa wydajemy owoc. Jako pojedyncze 
osoby, jako wspólnota, jako cały Kościół pragniemy zjednoczyć się z Chrystusem, aby przestrzegać 
Jego przykazania, byśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował (J 15,12).Trwać w 
Chrystusie, źródle wszelkiej miłości Komunia z Chrystusem wymaga wspólnoty z innymi. Doroteusz z 
Gazy, mnich z Palestyny żyjący w VI wieku, wyraził to w następujący sposób: „Wyobraźcie sobie 
okrąg narysowany na ziemi, z zaznaczonym środkiem i promieniami. Wyobraźcie sobie, że ten okrąg 
to świat, środek to Bóg, a promienie to różne ścieżki lub sposoby życia ludzi. Święci, pragnąc zbliżyć 
się do Boga, kierują się ku środkowi okręgu, Kiedy znajdą się wewnątrz − zbliżają się do siebie; a im 
bardziej zbliżają się do siebie, tym bardziej zbliżają się do Boga. Zrozumcie, że to samo dzieje się 
odwrotnie, kiedy odwracamy się od Boga i wycofujemy się na zewnątrz. Wtedy staje się oczywiste, 
że im bardziej oddalamy się od Boga, tym bardziej oddalamy się od siebie, a im bardziej oddalamy 
się od siebie nawzajem, tym bardziej oddalamy się również od Boga.” Zbliżanie się do innych, życie 
we wspólnocie z innymi, może stanowić wyzwanie. 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
II Niedziela Zwykła - 17 stycznia 2021 r. 

 

1. Dzisiaj  przypada XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim pod 
hasłem: „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” 
(Pwt 30,15). 
 
2. Jutro rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod 
hasłem: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 
15,5-9), który obchodzony jest  do 25 stycznia. 
 
3. W czwartek przypada wspomnienie św. Agnieszki. W tym dniu 
będziemy modlić się także za nasze kochane Babcie z okazji ich święta, 
a dzień później za dziadków.  
 
4. W tym roku z racji pandemii nie odbędzie się Parafialna Zabawa 
Karnawałowa. 
 
5. Intencje na 2022 rok będę przyjmował od 1 lutego w biurze 
parafialnym. 
 
6. U ministrantów do nabycia za dobrowolną ofiarą biuletyn parafialny 
i Gość Niedzielny w cenie 6 PLN. 
 
7. Odpowiadając na pytania pojedynczych parafian o zasadność 
ogrodzenia przy plebani informuję, że teren został ogrodzony zgodnie z 
zaleceniami arcybiskupa i ks. dziekana w związku z sytuacją, jaka dzieje 
się w naszej ojczyźnie oraz nakazem gminy o likwidacji wjazdu na 
posesję, przylegającego bezpośrednio do skrzyżowania ulic Maszoperii 
i Zielonej. 
W dalszym ciągu zapraszamy do adoracji przy żłóbku. Na koniec 
prośmy Nowonarodzonego Zbawiciela, by błogosławił dzieło 
ekumeniczne Kościoła i nas tu zgromadzonych. 

 
Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 


