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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Chrystusa Króla – 21 listopada 2021 r. 

 

1. W dzisiejszą niedzielę, w Uroczystość Chrystusa Króla obchodzimy 

doroczny Dzień Modlitwy za Gdańskie Seminarium Duchowne w jego 

święto patronalne. Dzisiaj o 10.30 włączymy trzech kandydatów do 

grona aspirantów. 

2. W bieżącym tygodniu wspominać będziemy w poniedziałek św. 

Cecylię – patronkę muzyki kościelnej, w środę św. męczenników 

Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy. Wszystkim solenizantom składamy 

najserdeczniejsze życzenia imieninowe.  

3. W przyszłą I niedzielę Adwentu  poświęcimy opłatki na stół 

wigilijny. W kolejnych dniach adwentu zaniesiony zostanie do naszych 

domostw. Ofiary za opłatek wzmacniają fundusz budowlany. 

4. W związku z obowiązkowym dniem skupienia dla kapłanów naszej 

archidiecezji uroczystości odpustowe  ku czci św. Barbary będą miały 

miejsce w niedzielę 5.12. Intencje zamówione na sumę odpustową 

zostaną przepisane na niedzielę na 16.00.  

5.  Puszka na pomoc Kościołowi w Potrzebie - 430 PLN. 

6. Przy wyjściu do nabycia nowy numer pisma „Gość Niedzielny” w 

cenie 6 PLN i nasz pa-rafialny biuletyn. 

7. W odpowiedzi na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Polski w niedzielę - tj. dzi-siaj, 21 listopada br., z polecenia metropolity 

gdańskiego we wszystkich kościołach i kaplicach naszej archidiecezji, 

odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz migrantów z granicy polsko-

białoruskiej.  Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone 

– za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań 

pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu 

migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, 

którzy zdecydują się pozostać w Polsce. 

. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK 22 Listopada 

Św. Cecylii 

 

08:00  + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

17:00 + Andrzej Tomaszewski i Zygfryd 

Becker 

 

17:00 + Oskar Elend (gregoriańska 16) 

 

18:00 + babcie i szwagrowie Dering 

 

 

WTOREK 23 Listopada 

 

08:00 + Brygida Czaja od mieszkańców 

ul. Zagrodowej Rodzinnej 

 

17:00 + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00 + ojciec Zygfryd oraz dziadkowie z 

obojga stron 

 

18:00 + Oskar Elend (gregoriańska 17) 

 

ŚRODA  24  Listopada 

Św. Męczenników z Wietnamu 

 

17:00 +  Marta i Adam 

 
18:00 +  dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00 +  Oskar Elend (gregoriańska 18) 

 

CZWARTEK 25 Listopada 

 

08:45  + Józefa /ona/ i Ksawery 

 

17:00  + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00 +  mąż Jerzy Bolda oraz teściowie 

 
18:00 + Oskar Elend (gregoriańska 19) 

PIĄTEK 26 Listopada 

 

08:00 + Brygida Czaja 

 

17:00 +  Trzebiatowscy: Maria, Brygida, 

Feliks 

 

17:00  + Tekla Bolda 

 

18:00 + Oskar Elend (gregoriańska 20) 

 

18:00 + ojciec chrzestny Franciszek Pliński 

 

 

SOBOTA  27  Listopada 

 

08:00 + Paweł Jeka 

 

08:00 +  z rodziny Rakowskich i Zofia Mila 

 

17:00 +  Rozalia Guz w dniu ur., z rodzin 

Guz i Hincka 

 

17:00 +  Brygida Czaja od IV Róży 

Różańcowej   
 

18:00 +  Oskar Elend (gregoriańska 21) 

 

18:00 +  rodzice: Anna, Andrzej Goyke, 

ojciec Zygmunt i brat Tomasz Szmandt 

 

I  NIEDZIELA  ADWENTU 

28 Listopada   
 

08:00 + Barbara, Franciszek Jeka i ich 

rodzeństwo 

 

08:00 +  Antoni, Augustyn, Agnieszka, z 

rodziny Bisewskich 

 

10:30 - Dziękczynna z okazji 80 urodzin z 

prośbą o Boże błog. 

 

10:30 +  Oskar Elend (gregoriańska 22)  

 

16:00 +  Aniela i Feliks Ciskowscy   
 

16:00 +  Lachowcy Lucyna, Roman, 

Tadeusz 

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



Kartka z kalendarza: 

 

Święta Cecylia, Cecylia z Rzymu, łac. Caecilia, cs. Muczenica Kikílija 

(Cecilija) Rimskaja (zm. ok. 230–231) – dziewica i męczennica 

chrześcijańska, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego. 

Andrzej Dũng Lạc (wiet. Anrê Trần An Dũng (Lạc)) (ur. ok. 1795 w 

Bắc Ninh w Wietnamie, zm. 21 grudnia 1839 w Hanoi) – święty 

Kościoła katolickiego, męczennik, pierwszy wietnamski ksiądz 

katolicki. 

Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził do liturgii Kościoła 

katolickiego papież Pius XI na zakończenie roku jubileuszowego dnia 

11 grudnia 1925. Uroczystość została wprowadzona w całym 

Kościele encykliką  Quas Primas . Papież nakazał nadto, aby we 

wszystkich kościołach tego dnia po nabożeństwie głównym przed 

wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiono litanię do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju 

ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo święto obchodzone 

było w ostatnią niedzielę października. Reforma soborowa (1969) 

zmieniła nazwę święta (z Chrystusa Króla na Chrystusa Króla 

Wszechświata) oraz przeniosła święto na ostatnią niedzielę roku 

kościelnego dla podkreślenia, że wszystko, co rodzaj ludzki w 

nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego się 

spodziewa, ma swój początek i mieć będzie swój chwalebny koniec 

w Jezusie Chrystusie. Poprzednie umiejscowienie w kalendarzu 

wiązało się z podkreśleniem, że obchodzone 1 listopada święto 

wszystkich świętych jest konsekwencją społecznego królowania 

Chrystusa. 

Biblijne rekolekcje na rozpoczęcie Adwentu: Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej zaprasza 

na trzydniową sesję biblijną zatytułowaną „Z domu niewoli do ziemi obietnicy”. Spotkanie 

odbędzie się w dniach 26-28 listopada w Ośrodku Warzenko, Caritas Archidiecezji Gdańskiej. 

Sesję, w czasie której będziemy omawiać Księgę Wyjścia, poprowadzi ks. dr Krzysztof Napora 

- biblista z KUL-u. Szczegóły i zapisy na http://www.szkolabiblijna.gda.pl 

 

Fundacja Radość Ewangelii zaprasza na rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego „Popękane 

serce. I co dalej? 5 kluczy do wolności”, które odbędą się w Gdańsku-Sobieszewie dniach 25- 

28 listopada. Informacje i zapisy na: https://radoscewangelii.p 

-------------------------------------------------------------------------- 

Ile dobra może się wydarzyć przy zwykłym spotkaniu, wie na pewno Samarytanka, która w 

siedzącym przy studni Żydzie spotkała samego Boga. Ich rozmowa zaowocowała 

nawróceniem miasta i przemianą serc uczniów. A zaczęło się od spotkania przy studni, aby 

ugasić pragnienie... Kościół rozpoczął Synod o Synodalności czyli spotkanie o spotykaniu się; 

rozmowę o słuchaniu; podjął drogę do umiejętności chodzenia razem.. Wydarzenie to ma 

mieć zasięg powszechny i dotyczy wszystkich ochrzczonych. Odbywać się będzie do 

października 2023 roku, lecz styl synodalny ma pozostać w Kościele na stałe. Nie ma bowiem 

prostszej metody na budowanie relacji między Bogiem a ludźmi i ludźmi między sobą, jak 

spotkanie, wzajemne słuchanie i wspólne rozeznanie. Te trzy czynności odpowiadają tytułowi 

synodu: komunia, uczestnictwo, misja [wyjścia do świata]. Celem tego duchowego procesu 

jest przywrócenie mentalności synodalnej w Kościele, obecnej w Nowym Testamencie i 

praktykowanej najbardziej w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa. Dzięki niej duchowni i 

świeccy przypomną sobie o wspólnej odpowiedzialności za Kościół, właściwej dla swojego 

powołania. Takie nastawienie sprawia, że Kościół stanie się bardziej czytelnym sakramentem 

zbawienia „dla nas i całego świata”. Zwłaszcza u początku procesu mogą pojawić się obawy, 

niepewności i lęki. Pamiętajmy, że kiedy stoi się w miejscu to każda droga może wydawać się 

za trudna, a jej cel niewyraźny. Ruszając możemy dostrzec, że nie idziemy sami i że z każdym 

krokiem Duch Święty odkrywa przed nami coraz to nowe inspiracje i udziela odpowiedzi na 

wcześniej zadawane pytania. Część wiernych skacze pod niebo, część lęka się o upadek 

Kościoła. Obie skrajne postawy może ostudzić rzetelna lektura Dokumentu 

przygotowawczego, Vademecum i dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej 

„Synodalność w życiu i misji Kościoła” z 2018 roku. Tekst: ks. Krystian Wilczyński Wszystkie te 

dokumenty, a także bieżące informacje dotyczące przebiegu synodu w naszej diecezji 

umieszczane będą na stronie www.diecezja.gda.pl w zakładce: Synod o synodalności. 

Podajemy też adres e-mail do kontaktu w sprawach dotyczących synodu: 

duszpasterstwo@diecezjagdansk.pl 


