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Wieczysta 

Adoracja 

Archidiecezji 

Gdańskiej 

Chłapowo 

 22 września 2020 roku 

 

9.00 – 10.00 -  II Róża 

10.00 – 11.00  – III Róża 

11.00 – 12.00 – V Róża 

12.00 – 13.00 – I Róża 

13.00 – 14.00 – IV 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 
 

kartka z kalendarza wrześniowego 

20. 103 męczenników koreańskich (znani również jako Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-

sang i towarzysze) jest to grupa męczenników zaliczonych w poczet świętych katolickich w 1984 r. 

przez Jana Pawła II. 

W XIX wieku w Korei podczas prześladowań katolików w latach 1839-68 śmierć męczeńską poniosło 

3 biskupów katolickich, 10 kapłanów i jak się szacuje ponad 10 000 osób świeckich. Część z nich 

została wyniesiona na ołtarze. Grupa 79 męczenników została beatyfikowana przez papieża Piusa XI 5 

lipca 1925 r. (zamęczeni przed 1847 r.), natomiast kolejnych 24 przez Pawła VI 6 października 1968 r. 

(zamęczeni po 1859 r.) Kanonizacji łącznie tych 103 męczenników dokonał papież Jan Paweł II w 

dniu 6 maja 1984 w Seulu podczas swojej wizyty w Korei Południowej. 

 

21. Mateusz Ewangelista, wcześniej Mateusz Lewi, (hebr.             , gr. Ματθαῖος, cs. Евангелист 

Матфей) – według Nowego Testamentu celnik z Kafarnaum, później apostoł Jezusa Chrystusa, 

według tradycji autor pierwszej Ewangelii, uznawany za męczennika, świętego Kościoła katolickiego, 

anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego. 

 

23. Pio z Pietrelciny OFMCap., właśc. Francesco Forgione, znany jako Święty Ojciec Pio (ur. 25 

maja 1887 w Pietrelcinie, zm. 23 września 1968 w San Giovanni Rotondo) – prezbiter i włoski 

kapucyn, stygmatyk i święty Kościoła katolickiego. 

PONIEDZIAŁEK 20 Września 

Św. męczenników z Korei 

 

17:00 +dziadkowie: Maria i Jerzy 

Ceynowa 

  

18:00 + Radtke: Stanisława /ona/ w 

r. ur. i Stanisław 

 

WTOREK 21 Września 

Św. Mateusza Ap. 

 

17:00 + Tekla Bolda, jej mąż i syn 

 

18:00 +dziadkowie z obojga stron 

 

ŚRODA  22 Września 

 

17:00 +  Ewa Ciskowska w r. ur. 

 

18:00 +  Agnieszka i Jan Mach 

 

CZWARTEK 23 Września 

Św. Pio 

08:45 +  dusze w czyśćcu cierpiące 

 

17:00 -  Do Miłosierdzia Bożego o 

Boże błogosławieństwo i zdrowie w 

rodzinie 

 

18:00  +   Genowefa Ciskowska w 5 

r. śm. 

 

19:00 - Do MB. Swarzewskiej o 

zdrowie i Boże błogosławieństwo w 

45 r. ślubu Jana  i  Janiny 

 PIĄTEK  24 Września 

 

17:00 + z rodziny Potrykus: 

Małgorzata i Ignacy 

 

18:00  +  Eugenia Styn w r. śm. 

 

SOBOTA  25  Września 

 

17:00  +  Józef Pliński 

 

18:00  - Dziękczynna za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże błog. w 

rodzinie 

 

XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 26 Września 

 

08:00 +  Zdzisława /ona/ Naróg od 
koleżanki Marysi 

 

10:30 +  Jan, Monika Styn, Anna i 

Stanisław Czapp 

 

16:00 + Agnieszka Heft w r. śm. 

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



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXV Niedziela Zwykła – 19 września 2021 r. 

1. Dziś przypada Dzień Modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu. W tym 

tygodniu w kalendarzu liturgicznym w poniedziałek przypada wspomnienie mę-

czenników koreańskich, we wtorek święto Mateusza Apostoła, w czwartek wspomnienie 

św. Pio z Pietrelciny. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze 

życzenia 

2. 22 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 naszej parafii, wspólnoty archidiecezjalnej, w intencji Kościoła powszechnego 

i naszych osobistych. W biuletynie i na stronie WWW. zamieszczony jest porządek 

adoracji. 

3. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” i biuletyn 

parafialny. 

4. W dniu 19.09 od godziny 10.00 do 16.00 w budynku OSP w Chłapowie będzie można 

dokonać spisu powszechnego ludności bezpośrednio u Rachmistrza. 

5. 29 czerwca tego roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Ojciec 

Święty Franciszek, podczas Mszy Świętej sprawowanej w Bazylice św. Piotra w Rzymie, 

wręczył Arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie SAC paliusz metropolity. Uroczyste 

nałożenie paliusza Metropolicie Gdańskiemu odbędzie się w niedzielę, 26 września, o 

godz. 11:30 podczas Mszy Świętej sprawowanej w Bazylice Archikatedralnej w 

Gdańsku-Oliwie. Paliusz, w imieniu papieża Franciszka nałoży Nuncjusz Apostolski w 

Polsce Arcybiskup Salvatore Pennacchio. Paliusz to przede wszystkim symbol jedności z 

Ojcem Świętym. Symbolizuje on także pasterską misję arcybiskupa metropolity, który na 

wzór Dobrego Pasterza niesie owce na swoich ramionach. Zapraszając do udziału w 

powyższej uroczystości, prosimy o modlitwę w intencji Księdza Arcybiskupa Tadeusza, 

by –zgodnie z Jego zawołaniem biskupim „Aby była głoszona Ewangelia”– stojąc na 

czele Archidiecezji Gdańskiej, mógł owocnie sprawować pasterską posługę i budować 

Chrystusowy Kościół prowadząc nas drogami wiary.  

Dziękując za wspólną modlitwę życzymy wszystkim błogosławionego dnia pańskiego 

i dobrego tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

 

Modlitwa dziękczynna za dar beatyfikacji 

Boże, źródło wszelkiej świętości, dziękujemy Tobie za dar beatyfikacji kardynała Stefana 

Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Wysławiamy Cię za wielki dar nowych 

błogosławionych dla Kościoła i naszej Ojczyzny. 

Dziękujemy Ci, że dałeś nam opatrznościowego pasterza Stefana kardynała 

Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Pasterza wielkiej wiary i głębokiego życia 

duchowego, oddanego Bogu i Maryi, troszczącego się o godność każdego człowieka i 

naszej Ojczyzny. 

Dziękujemy Ci za matkę Elżbietę Różę Czacką, która przyjęła utratę wzroku w młodości 

jako krzyż i z krzyża Chrystusa czerpała moc do służenia niewidomym na duszy i ciele. 

Boże, dajesz nam nowych Błogosławionych, którzy wciąż żyją w naszej pamięci, a wielu 

z nas wspomina spotkania z nimi i ich słowa. Dziś jeszcze bardziej stają się naszymi 

nauczycielami i przewodnikami w trudnej codzienności. Mówią nam, że także w naszych 

czasach trzeba i można służyć Bogu i ludziom, idąc Chrystusową drogą zbawienia. 

Boże nasz Ojcze, dziękujemy za to opatrznościowe wydarzenie w historii Kościoła i 

Narodu. Spraw, aby te beatyfikacje zaowocowały w życiu każdego z nas, by było ono 

bardziej zwrócone ku Tobie, a wiara zajmowała w nim więcej miejsca i wpływała 

bardziej na styl życia. Niech Chrystusowa Ewangelia głębiej kształtuje naszą 

codzienność we wszystkich jej wymiarach,  

a Maryja Matka Zbawiciela wspiera nas w dążeniu do swego Syna. Niech w naszym 

życiu będzie więcej wzajemnej miłości, zrozumienia, przebaczenia, szacunku i 

poświęcenia. 

Prosimy o duchową przemianę i umocnienie. Niech ten dzień, przeżywany we 

wspólnocie Kościoła, umocni naszą jedność w wierze i miłości oraz zjednoczy nas 

wszystkich wokół najwyższych wartości przewyższających wszelkie podziały. Niech 

nasza Ojczyzna, także w dwudziestym pierwszym wieku, pozostanie wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii. 

Maryjo Królowo Polski, módl się za nami! 

Błogosławiony kardynale Stefanie Wyszyński, módl się za nami! 

Błogosławiona matko Elżbieto Różo Czacka, módl się za nami! 


