
 

 

 

 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

I Niedziela Wielkiego Postu – 21 lutego 2021 r. 

 

1. Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, a jednocześnie rekolekcje – odnowienie misji, do 

udziału w których serdecznie zapraszam. Pro-gram rekolekcji, zawarty jest w bieżącym 

biuletynie, w gablotce i na stronie internetowej parafii. Jest to jednocześnie czas szkolnych 

re-kolekcji wielkopostnych. 

2. W każdą niedzielę Wielkiego Postu na godz. 15.00 zapraszam na Gorzkie Żale z 

kazaniem pasyjnym. poprzedzone Koronką do Bożego Miłosierdzia  

3. W piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej dzieci i mło-dzież na godz. 

16.00, dorosłych na 17.30. 

4. W Wielkim Poście ponadto podejmujemy przemieniające nas dobre uczynki: post, 

modlitwę i jałmużnę. Jest to szczególna okazja do tego, by także w hojnym geście miłości 

podzielić się z najbardziej po-trzebującymi. Dlatego, jak co roku możemy przy wyjściu z 

kościoła złożyć do skarbony jałmużnę wielkopostną.  

5. Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a także za symboliczną 

ofiarę biuletyn parafialny. 

6. Środowa kolekta będzie podziękowaniem za pracę misjonarza. 

7. Za tydzień zbiórka do puszek na pomoc misjonarzom Ad Gentes. 

8. Burmistrz Władysławowa serdecznie zaprasza mieszkańców Chłapowa na zebranie 

wiejskie zaplanowane w dniu 22 lutego (poniedziałek) o godz. 17.30. w trybie zdalnym za 

pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams. Link do zalogowania będzie w dniu 

spotkania na stronie Władysławowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Władysławowo  

Dziękując za wspólną modlitwę, życzymy z o. rekolekcjonistą wszyst-kim owocnego 

przeżywania czasu Wielkiego Postu, czasu pokuty i na-wrócenia, dobrego odprawienia 

rekolekcji, które pomogą dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu i przygotować się do 

świąt paschalnych.            

      Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK 22 Luty 

REKOLEKCJE 

Katedry św. Piotra 

 

09:00+  dziadek Leon i dusze w czyśćcu 

cierpiące 

 

09:00 - O Boże błogosławieństwo i zdrowie 

w rodzinie Węzeł i Miąskowskich 

 

17:00 +Ryszard Otrompka, rodzice Breziń-

scy i teściowie 

 

17:00 + brat Andrzej, Tadeusz i Stanisław   

 

WTOREK 23 Luty 

REKOLEKCJE 

 

09:00 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Katarzyny, Natali i Yorga 

 

17:00 + Marian w r. śm., i Marianna, 

dziadkowie Winiarscy i Jan 

 

17:00 + Anna w 15 r. śm. 

 

ŚRODA  24  Luty 

REKOLEKCJE 

 

09:00 + Leon Mach 

 

17:00 +  Urszula Borska z ok. urodzin 

 

17:00 + Maria Ceynowa w r. ur., Franciszek 

Ceynowa, dziadkowie obojga stron 

 

CZWARTEK 25 Luty 

 

08:45 + tata Kazimierz z ok. urodzin 

 
17:00 +  Józef Pliński 

 

17:00 - Dziękczynna z okazji 15 r. ślubu 

 

 

PIĄTEK 26 Luty 

 

17:00 +  Mirosław Serwa 

 

17:00 +  z rodziny Całów 

 
18:00 +  Eugeniusz Makuch w 1 r. śm. 

 

SOBOTA  27 Luty 

 

16:00 +  Andrzej Okólski, rodzice z 

obojga stron 

 

17:00 + matka Anna w 2 r. śm., ojciec 

Andrzej 

 

17:00 + Teresa Flatt 

 

NIEDZIELA II Wielkiego Postu 

28 Luty 

 

08:00 +   Marta i Jan Baran 

 

9:15 +  Anna, Józef, Feliks Konkel 

 

10:30 +  z rodziny Potrykus: Małgorzata i 

Ignacy 

 

16:00 + rodzice: Anna i Andrzej Goyke, 

Ryszard Kowalewski, Gertruda Reszke 

 

 

 

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



Święto katedry św. Piotra, zwane od IV wieku jako łac. Natale Petri de cathedra 
– święto liturgiczne obchodzone 22 lutego w Kościele rzymskokatolickim. To 
święto, w czasie którego katolicy wspominają z czcią tron św. Piotra Apostoła 
uznawanego za pierwszego papieża. Święto to przypomina, że Stolica Piotrowa 
jest podstawą jedności Kościoła. 
 
W 1558 roku papież Paweł IV ustalił 18 stycznia, jako pamiątkę wstąpienia na 
tron rzymski św. Piotra, a 22 lutego na obchód święta objęcia stolicy w Antiochii. 
Oba święta obchodzone początkowo w Rzymie, Paweł IV rozszerzył 
obowiązkowo na cały Kościół łaciński. 
 
Do roku 1962 Kościół obchodził oba święta. Po reformie Jana XXIII zostały one 
połączone w jedno, pod brzmieniem ogólnym: święto „Katedry św. Piotra”. 
 
Katedra to uroczyste krzesło, na którym zasiada biskup. Od nazwy tego krzesła 
kościół biskupi, czyli najważniejszy i pierwszy kościół w każdej diecezji nazywa 
się również katedrą. Krzesło biskupa jest znakiem jego urzędu nauczyciela, 
arcykapłana i pasterza. Szczególne miejsce zajmuje katedra św. Piotra znajdująca 
się w Bazylice św. Piotra na Watykanie. 
 
Za głównym ołtarzem, w apsydzie, jest tron (katedra), na którym miał zasiadać 
św. Piotr. Do V wieku znajdował się on w zbudowanym przez św. Damazego 
baptysterium bazyliki Św. Piotra. Relikwia składa się jedynie z wielu kawałków 
drewna, spojonych bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. Katedra ta 
stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie 
świętego Piotra, jak również jego następców. Święto jest więc z jednej strony 
aktem wdzięczności Rzymian za wyróżnienie ich miasta, z drugiej zaś strony jest 
okazją dla wiernych Kościoła do okazania wyrazu hołdu następcom św. Piotra. 
 
Za nawiedzenie kościoła katedralnego i pobożne odmówienie tam Ojcze nasz i 
Wierzę można w tym dniu uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 
Niedziela Ad Gentes 

Celem Dzieła Pomocy "Ad Gentes" jest: 
 

 wspieranie polskich misjonarzy Kościoła Katolickiego w realizacji ich 
misji, 

 wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na 
terenach misyjnych w szczególności prowadzonej przez polskich 
misjonarzy, 

 gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misjonarzy 

polskich, 

 animacja misyjna w Polsce, 

 wspieranie działalności na rzecz rozwoju - w szczególności 
edukacyjnej, w zakresie ochrony zdrowia, służącej redukcji ubóstwa, 
społecznej i kulturowej na terenach misyjnych, prowadzonej przez 
polskich misjonarz. 

 
Dzieło Pomocy "Ad Gentes" realizuje swoje cele poprzez: 
 

 świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i 
organizacyjnej w realizacji budowy kościołów, kaplic i innych miejsc 
kultu w diecezjach misyjnych, 

 świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i 
organizacyjnej na rzecz ewangelizacji, 

 świadczenie bezpośredniej pomocy charytatywnej, w szczególności 
finansowej lub rzeczowej osobom, społecznościom oraz 
instytucjom charytatywno-opiekuńczym, oświatowo-
wychowawczym działającym na terenach misyjnych, 

 świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i 
organizacyjnej na rzecz kształcenia misjonarzy, 

 partycypację w kosztach leczenia i organizowania wypoczynku 
misjonarzy, 

 organizowanie spotkań i konferencji, mających na celu 
upowszechnianie informacji o działalności misyjnej Kościoła, 

 zbieranie środków finansowych i rzeczowych, przeznaczonych na 
realizację celów Dzieła, 

 współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za 
granicą zainteresowanymi realizacją celów Dzieła. 

 
Dzieło Pomocy "Ad Gentes" w swojej działalności korzysta m.in. z 
następujących źródeł finansowania: 
 

 publiczne zbiórki, 

 indywidualne ofiary, 

 dotacje, 

 darowizny, 

 inne formy wsparcia, zgodne z ustawą o działalności instytucji 
pożytku publicznego. 


