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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXVI Niedziela Zwykła – 26 września 2021 r. 

 

1. Dzisiaj przypada 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy w 

modlitwie o Polakach na emigracji. Otoczmy modlitwą także tych, którzy przybyli do 

naszego kraju zza wschodniej granicy w poszukiwaniu godziwej płacy oraz migrantów 

i uchodźców na całym świecie, szczególnie ofiary konfliktów zbrojnych na Bliskim 

Wschodzie.  

2. Rozpoczynamy październik - miesiąc różańcowy. Na nabożeństwa różańcowe 

zapraszamy od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, w niedzielę po Mszy o 16.00 z 

wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca. Zapraszamy dzieci na różaniec od poniedziałku 

do piątku o godz. 16.00. Ogłaszamy konkurs na ciekawie zrobiony różaniec z 

elementem dotyczącym morza. Jego rozstrzygnięcie będzie 7 października. W przyszłą 

niedzielę poświęcenie różańców dla dzieci I Komunijnych o godz. 10.30 i katecheza dla 

ich rodziców w kościele. Za tydzień Spotkanie Żywego Różańca w niedzielę o godz. 

14.15. Po Koronce w niedzielę 3 X za tydzień spotkanie w salce przed wyjazdem w 

Bieszczady. Przynosimy pieniądze na cały wyjazd, jak i dowód osobisty. 

3. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada w poniedziałek wspomnienie 

św. Wincentego a’ Paulo, we wtorek Wacława, w środę Archaniołów: Michała, Rafała, 

Gabriela, w czwartek św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, w piątek św. Teresy 

od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, w sobotę św. Aniołów Stróżów. 

Wszystkim jubilatom i solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 

miesiąca. W pierwszy czwartek o 17.00 Msza św. wotywna o powołania kapłańskie, w 

piątek okazja do spowiedzi św. od 15.40 do godz. 17.00 z przerwą na różaniec dla 

dzieci. W tym dniu od godz. 9.00 odwiedzę chorych z posługą sakramentalną, o 17.00 

Msza św. wotywna o Sercu Bożym, a w sobotę. o 17.00 Msza św. wotywna o 

Niepokalanym Sercu NMP. W sobotę zbiórka kandydatów na ministrantów o 8.00, o 

10.00 zbiórka lektorek i o 11.00 spotkanie oazy dzieci Bożych. 

5. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, natomiast u 

ministrantów biuletyn parafialny.  

6. Dziękujemy za pamięć o ofiarach składanych do puszki na sprzątanie kościoła 

środowych ofiarach na kwiaty do kościoła. 

 

Dziękując za wspólną modlitwę życzymy wszystkim błogosławionego dnia 

pańskiego i dobrego tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK 27 Września 

Św. Wincentego a’ Paulo 

 

17:00 + Maria Pieniążek w  r. ur. 

  

18:00 - O Boże błogosławieństwo w 

rodzinie Ciskowskich 

 

WTOREK 28 Września 

Św. Wacława 

 

17:00 + rodzice: Maria i Leon Bolda 

 

18:00 - Srebrne Gody 

 

ŚRODA  29 Września 

Św. Archaniołów Michała 

Gabriela i Rafała 

 

07:00 + Paweł Jeka 

 

17:00 + Ksawery, Klara Hincke 
 

18:00 + Jan i Genowefa Brezińscy 

 

CZWARTEK 30 Września 

Św. Hieronima 

 

08:45 +  dusze w czyśćcu cierpiące 

 

17:00 -  O zdrowie i Boże 

błogosławieństwo dla Marii i 

Tadeusza z okazji ślubu 

 

18:00  + Stanisław, Anna, + z rodziny 

 

 

 PIĄTEK  1 Października 

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

 

17:00 - O Boże błogosławieństwo w 

rodzinie Justyny i Łukasza z ok. 15 

r. ślubu 

 

18:00  +  babcia Pelagia 

 

SOBOTA  2 Października 

Aniołów Stróżów 

 

15:30 - Ślubna 

 

17:00 +  Leon Mach i dziadkowie 

Plinscy 

 

18:00 + Radtke: Stanisław  w r. śm. i 

Stanisława 

 

XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 3 Października 

 

08:00 +  rodzice: Brbara, Franciszek 

oraz dziadkowie z obojga stron 

 

10:30 +  Elżbieta i Katarzyna 

Hajduła 

 

16:00 +  Regina Dettlaff z ok. ur. 

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



XVIII PIELGRZYMI PÓŁMARATON O MEMORIAŁ JANA PAWŁA II 

JASTARNIA – WŁADYSŁAWOWO 

Kategorie 

 

• XVII Pielgrzymi Półmaraton o Memoriał Jana Pawła II 

• 1/3 Maratonu NordicWalking o Memoriał Jana Pawła II 

• Rajd rowerowy 

 

Cele zawodów: 

• uczczenie pamięci świętego Jana Pawła II, 

• popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na  świeżym 

powietrzu, jako formy walki z uzależnieniami, 

• promocja terenów gmin Jastarnia i Władysławowo jako doskonałego miejsca do 

uprawiania aktywnego wypoczynku. 

 

Organizatorem wydarzenia jest Parafia pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie i Ośrodek 

Sportu i Rekreacji we Władysławowie.  

Termin: 3 października 2020 r.,  

Startw Jastarni o godz. 14:00.  

Uroczyste otwarcie i start honorowy o godz. 13:30, start główny o godz. 14:00. 

Meta: przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie. 

 

Zapisy elektroniczne https://elektronicznezapisy.pl/event/6283/strona.html 

 

Informacja o wydarzeniu „wSTAŃiSŁAW” 

25 września 2021r. 

Zapraszamy do uczestnictwa w trzeciej edycji wydarzenia „wSTAŃiSŁAW”, które 

odbędzie się: 25 września, w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni na 

Karwinach. 

Temat spotkania: „od nowa”  

Plan wydarzenia:  

17.00 – 17.15 – powitanie gości, uczestników  

17.20 – 17.50 – koncert zespołu „Bogu Chwała”  

17.55 – 18.10 -  konferencja Jasia Meli 

18.15 – 19.15 – koncert / uwielbienie zespołu OWCA   

19.20 – 19.30 – głoszenie przez młodzież z wspólnot  

19.35 – 20.35 – adoracja, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 

  prowadzona przez zespół „Bogu Chwała” i młodzież       

 

Wydarzenie „wSTAŃiSŁAW” to spotkanie modlitewno – ewangelizacyjne, które 

odbywa się cyklicznie od roku 2019. W tym roku podtytuł wydarzenia brzmi „od 

nowa”, bowiem pragniemy, aby uczestnicy spotkania odnowili przyrzeczenia 

chrzcielne i doświadczyli nowości życia, którą daje Chrystus przez łaskę sakramentu 

pokuty i pojednania.  

Nazwa całego wydarzenia odwołuje się do patrona młodzieży, którym jest św. 

Stanisław Kostka oraz do słów papieża Franciszka wypowiedzianych w czasie 

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016, aby młodzi ludzie „wstali z 

kanapy”, to znaczy zaangażowali się w działalność, która będzie aktywnym 

tworzeniem kultury oraz świata wartości w swoich lokalnych środowiskach.  

Organizator:Wspólnota Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Gdańskiej     

 
 

https://elektronicznezapisy.pl/event/6283/strona.html

