
 

 

 

 

 

 

W trzecią niedzielę wielkanocną otwieramy ogólnopolski Tydzień 

Biblijny i przeżywamy Narodowe Czytanie Pism Świętego. 

Wzywa nas do tego sam zmartwychwstały Chrystus, który – jak 

mówi Ewangelia – dołączył do uczniów idących z Jerozolimy do 

Emaus i wyjaśniał im Pisma. Chciał bowiem, aby odkryli w 

ukrzyżowanym Nauczycielu zwycięskiego Mesjasza – Króla, jak 

jest napisane o Nim „w Prawie Mojżesza, u Proroków i w 

Psalmach”. Uwielbiajmy Boga za to wielkie, zbawcze 

zwycięstwo Jezusa nad grzechem świata i nad śmiercią. A 

zmartwychwstałego Pana prośmy, aby zechciał iść także z nami 

drogą naszych zmagań, cierpień, i codziennej pracy i służby – i 

jak uczniom idącym do Emaus raczył wyjaśniać nam, co w 

Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach – a nade wszystko w 

Ewangeliach i pismach apostolskich – odnosi się do nas, Jego 

współczesnych uczniów żyjących w świecie bluźnierstw i buntu 

względem świętej wiary. W tych intencjach módlmy się dzisiaj i 

przez cały Tydzień Biblijny, który z Jego łaski rozpoczynamy. 
 

PONIEDZIAŁEK 19 Kwietnia 

 

 17:00 + Płomień: Józef, Jadwiga, 

Aleksandra 

 

17:00 + Józef  Zych, Maria Sałek 

 

18:00 + Cieplińscy: Alfred i Wanda 

 

18:30 + Urszula Borska (gr. 16) 

 

WTOREK 20  Kwietnia 

 

17:00 + z rodz. Bigott: Małgorzata, 

Marian, Franciszek, Roman 

 

18:00 + Urszula Borska (gr. 17) 

 

ŚRODA  21 Kwietnia 

 

17:00 +  Urszula Borska (gr. 18) 

 

18:00 +  rodzice: Józefa /ona/, 

Bernard i siostra Urszula, Eugeniusz 

Makuch 

 

CZWARTEK 22  Kwietnia 

 

08:45 + Jerzy Szymański od 

mieszkańców ul. Jaśminowej 

 

17:00 +  Jarosław Ziółkowski 

 

18:00 + Urszula Borska (gr. 19) 

PIĄTEK  23  Kwietnia 

Św. Wojciecha 

 

17:00 -  O Boże błog. w rodzinie 

 

18:00 +  Urszula Borska (gr.20) 

 

SOBOTA  24 Kwietnia 

 

16:00 - Złote Gody Leona i Anieli 

Doering 

 

17:00 +  Leon i Halina Dettlaff 

 

18:00 +  Urszula Borska (gr. 21) 

 

NIEDZIELA  Dobrego Pasterza 

IV Wielkanocna    
25 Kwietnia 

 

08:00 +  Rozalia Ciskowska i Stefan 

Mudlaff 
 

9:15 +  Jerzy Szymański od 

mieszkańców ul. Jaśminowej 

 

10:30 +  Stanisław i Łukasz Necel. 

Teściowie, rodzice i bracia Krukowscy    

 

 16:00 + Urszula Borska (gr. 22)   

 

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



Dlaczego św. Wojciech patronuje Kościołowi Gdańskiemu 
 
Odpowiedź wydaje się prosta. Po prostu św. Wojciech był i działał w Gdańsku. Miasto 
Gdańsk powstało najprawdopodobniej około 980 r. Gdańsk był grodem przygranicznym. 
Miasto usytuowane było nie tylko nad morzem, ale również nad granicą pruską. 
 
Prawdopodobnie w Gdańsku rezydował pełnomocnik książęcy do spraw pruskich, który w 
imieniu księcia Bolesława Chrobrego prowadził akcję ubezpieczenia Pomorza i realizował 
jego zamiary polityczne. Od niego więc oczekiwał św. Wojciech pomocy i rady przed 
rozpoczynającą się misją, dlatego udał się do Gdańska i zamieszkał w grodzie. 
 
Gdańsk był miejscem rezydencji Wojciecha. W tym jednak kompleksie osadniczym Gdańska 
specyficzną rolę odgrywała osada nosząca dziś nazwę Święty Wojciech. Znajdowało się tam 
miejsce kultu pogańskiego, które mogło nawet spełniać rolę ośrodka kultu pogańskiego dla 
okolicy. 
 
Przedmiotem kultu był dąb. Może to był pojedynczy dąb lub nawet gaj dębowy. U Prusów i 
Pomorzan w czasach pogańskich istniał kult drzew, wśród których dąb miał szczególne 
znaczenie. 
 
Właśnie na tym wzgórzu św. Wojciech podejmował działalność na rzecz misji pomorskiej, 
gdańskiej, a zarazem przygotowywał się w grodzie do misji pruskiej. 
 
Również sam przejazd biskupa misyjnego św. Wojciecha przez Pomorze do Gdańska był 
doskonałą okazją dla umocnienia wpływów chrześcijaństwa na tym terenie. 
 
Oczywiście nasuwa się pytanie, czy misja pomorska i gdańska św. Wojciecha na tym terenie 
była pierwsza, czy też były wcześniejsze próby? 
 
W tamtych czasach inicjatywa misji wychodziła zwykle od panującego i tak też z pewnością 
było w wypadku Pomorza i Gdańska. Ponieważ dzielnica Gdańska była włączona do Polski co 
najmniej kilkanaście lat przed misją św. Wojciecha, więc prawdopodobnie i chrystianizacja 
tych terenów zaczęła się w tamtym czasie. 
 
Dane historyczne wskazują, że misja pomorska i gdańska była zaplanowana i popierana przez 
Bolesława Chrobrego we wspólnym interesie Pomorzan, Gdańszczan i własnym. 
 
Bezspornych faktów jest niewiele: jedynym pewnym miejscem na trasie misyjnej jest 
Gdańsk, natomiast dalsza droga, obszar działalności i miejsce śmierci pozostają w sferze 
domysłów. Pewny jest czas misji, data śmierci i niektóre okoliczności działalności i śmierci 
Wojciecha. Pobyt św. Wojciecha w Gdańsku jest wyraźnie poświadczony przez źródła: „On 
zaś przybył najpierw do miasta Gdańska położonego na skraju rozległego państwa (tego) 
księcia i dotykającego brzegu morza” (Ż I, 27). Pobyt św. Wojciecha w Gdańsku wspiera 
archeologia, która stwierdza, że najstarsza osada ma metrykę z roku 980. 
 
Z pobytem w Gdańsku związana jest poświadczona źródłowo działalność duszpasterska św. 
Wojciecha: „Tu gdy miłosierny Bóg błogosławił jego przybyciu, gromady ludu przyjmowały 
chrzest. Tu także, odprawiając obrzędy mszalne, Ojcu ofiarował Chrystusa, któremu za kilka 

dni siebie samego miał złożyć w ofierze. Cokolwiek zaś pozostało z tego, co w komunii przyjął 
sam i nowo ochrzczeni, kazał zebrać i zawinąwszy w czyściutkie płótno zachował dla siebie 
jako wiatyk” (Ż I, 27). 
 
Mamy więc wyraźnie wspomniane Msze św. i chrzest. Drewniany krzyżyk znaleziony w 
najstarszym poziomie osadniczym miasta może być śladem pracy misyjnej Wojciecha. 
Niewątpliwie najważniejsza i najbardziej długotrwała była akcja misyjna w samym Gdańsku. 
Tam św. Wojciech ochrzcił „wielkie mnóstwo ludzi” zanim wyruszył w podróż do Prus. 
 
Nie wiemy dokładnie jak długo trwał pobyt Wojciecha w Gdańsku. Jedni twierdzą, że pobyt 
w tym mieście trwał dwa tygodnie, tj. od początku do połowy kwietnia; inni, że tylko kilka 
dni. 
 
Fakt, że św. Wojciech chrzcił w Gdańsku jest ważną wskazówką również chronologiczną, 
przemawiającą za tym, że Wielkanoc 997 r. św. Wojciech spędzał właśnie w tym mieście. W 
czasach misji św. Wojciecha, podobnie jak w starożytności, udzielanie chrztu odbywało się 
uroczyście w Wielką Sobotę, do czego dziś w Kościele powracamy. 
 
Jeśli zatem chrzty w Gdańsku nie były przypadkowe, ale przygotowane, to z pewnością 
odbyły się w terminie zwyczajowo przyjętym. Gdyby zaś przyjazd biskupa nastąpił 
niespodziewanie i wypadł w tydzień po Wielkanocy, to wówczas biskup nie miałby kogo 
chrzcić, gdyż wszyscy katechumeni byliby ochrzczeni przez miejscowe duchowieństwo we 
właściwym terminie. 
 
Tak więc pozostaje tylko jedna ewentualność, że biskup Wojciech dokonał masowych 
chrztów w przeddzień Wielkanocy, czyli 27 marca 997 r. Stąd wniosek, że miał jeszcze dosyć 
dużo czasu na pracę misyjną w Gdańsku, bo do połowy kwietnia, kiedy nastąpił wyjazd do 
Prus. 
 

Ogłoszenia Duszpasterskie 
III Niedziela Wielkanocna 2021-04-18 

 
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 piątek przypada Uroczystość Wojciecha, patrona 
Polski i naszej gdańskiej archidiecezji. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych 
 
3. 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 


