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Obrzędy pogrzebowe w przypadku kremacji w Parafii Miłosierdzia Bożego w 

Chłapowie  w oparciu o przepisy Episkopatu  Polski wyrażone w Liście 

Pasterskim o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku 

kremacji) z listopada 2011 roku. 

 

a)    Uroczyste wprowadzenie ciała zmarłego  do kościoła na nocne czuwanie i 

jego pokropienie jest możliwe tylko w trumnie. Msza św. pożegnalna w kościele 

parafialnym z ciałem zmarłego w trumnie,  jej okadzeniem i nabożeństwem 

ostatniego pożegnania jest rozwiązaniem jak słyszeliśmy idealnym, następnie 

trumna jedzie do krematorium  i innego dnia następuje pochówek urny tylko 

na cmentarzu. 

 

b)   Jeśli z  niedopatrzenia krewnych nie było ostatniego pożegnania ciała na 

Mszy św. przed kremacją, lub odbyło się ono w wąskim gronie rodziny z 

udziałem kapłana poza liturgią Mszy św. pogrzebowej innego dnia niż złożenie 

urny do grobu, wydaje się koniecznym, aby w dniu pochówku na Mszy św. 

pogrzebowej w kościele parafialnym była urna z prochami zmarłego. Przepisy 

liturgiczne nie dopuszczają jednak uroczystego wprowadzania urny do 

kościoła, jej okadzania i kropienia. W takim przypadku w dniu pogrzebu 

przed Mszą św. pogrzebową pracownicy zakładu pogrzebowego ustawiają 

urnę z prochami zmarłego na przywiezionym przez siebie stojaku w miejscu 

gdzie zwyczajnie stoi trumna.  Na nabożeństwie pustej nocy w kościele nie ma 

urny bo do istoty pustej nocy należy czuwanie przy ciele zmarłego, a nie przy 

jego prochach. 

 

c)    Jeśli katolik decyduje się na kremację, rodzina powinna zadbać, aby 

kapłan pokropił ciało lub trumnę przed spopieleniem ciała np. w kostnicy 

cmentarnej w Pucku, czy kostnicy zakładu pogrzebowego w Pucku. Z racji 

odległości nie jest możliwe, abym jeździł do Gdańska do kaplicy w 

krematorium na pokropienie ciała, do Pucka mogę do kaplicy zakładu 

pogrzebowego w dogodnym dla mnie czasie podjechać. Jeśli w Gdańsku jest 

pożegnanie z ciałem zmarłego, proszę poprosić zakład pogrzebowy o księdza 

rzymsko-katolickiego z miejscowej wrzeszczańskiej parafii. Proszę uważać, bo 

niektóre zakłady pogrzebowe przysyłają księży innego wyznania, np. polsko-

katolickiego. 

 

Ks. Sławomir Skoblik - proboszcz 

PONIEDZIAŁEK 29 Listopada 

 

06:30  + dziadkowie  z obojga stron 

 

06:30 + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

17:00 + Oskar Elend (gregoriańska 23) 

 

17:00 + Marta Dettlaff i siostry 

 

WTOREK 30 Listopada 

św. Andrzeja Apostoła 

 

06:30 + Felkner: Aleksander w rocz. śm. i 

Jadwiga 

 

06:30  - O dobre przygotowanie córki do I 

Komunii św. 

 

17:00 + Oskar Elend (gregoriańska 24) 

 

17:00 +Stanisław w r. śm., Józefa /ona/, 

Franciszek Wrosz   

 

ŚRODA  1 Grudnia 

 

06:30 +  Czapp: Anna w dniu ur. i 

Stanisław; Stefania Nowik   

 

06:30 + Brygida Czaja od uczestników 

pogrzebu 

 

17:00 + Oskar Elend (gregoriańska 25)  

 

17:00 + 7 r. śm. Hincke Stanisław, rodzice i 

rodzeństwo z obojga stron   

 

CZWARTEK 2 Grudnia 

 

06:30  +  Mirosława /ona/ Borska z ok. ur., 

jej rodzice: Grzegorz i Agnieszka Borscy 

 

06:30  +  dziadek Mieczysław i babcie: 

Władysława /ona/ i Elżbieta 

 

17:00 +  Oskar Elend (gregoriańska 26) 

 

17:00 +  Antoni i Helmut 

PIĄTEK 3 Grudnia 

św. Franciszka Ksawerego 

 

06:30 +  Potrykus: Ignacy i Małgorzata 

 

06:30 + Ks. Wiesław Wett 

 

17:00 + Oskar Elend (gregoriańska 27)  

 

17:00 +  Fiszer: Grzegorz, Monika, Elżbieta 

 

SOBOTA  4 Grudnia 

 

06:30 +  Do miłosierdzia Bożego za Ks. 

Wiesława Wett z okazji urodzin od IV rózy 

 

06:30 + Oskar Elend (gregoriańska 28) 

 

17:00 +  rodzice: Barbara i Franciszek Jeka 

 

II  NIEDZIELA  ADWENTU 

5 Grudnia 

 

08:00 + Leon Mach w r. śm. 

 

08:00 +  Leon,Melania; z rodzin: Ceynowa, 

Bisewskich i Kwidzińskich 

 

10:30 +  rodzice: Bystram i Styn 

 

10:30 +   Ceynowa: Henryka /ona/, 

Franciszek, dziadkowie z obojga stron 

 

16:00 – za parafian 

16:00 + Oskar Elend (gregoriańska 29) 

16:00 + Irena, Jan, Agnieszka, Teofil Bolda 

16:00 + Magdalena Poćwiardowska 

16:00 + z rodzin Netkowskich i 

Kwaśniewskich 

16:00 + Barbara Pieniążek z ok. imienin 

16:00 - O uwolnienie Adama od złego i 

jego mocy 

16:00 - O dar nieba dla Stanisława Heft 

16:00 + Bronisław Dybowski 

16:00 - Dziękczynna z okazji 10 r. ślubu z 

prośba o Boze błog. w rodzinie 

16:00 + rodzice Koss: Stanisław, Zofia 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12,  
84-120 CHŁAPOWO , TEL. 602 574 613   WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

I Niedziela Adwentu – 28 listopada 2021 r. 

 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy adwent, okres przygotowujący nas do Świąt Bożego 

Narodzenia. Rozpoczyna się także nowy rok duszpasterski. Przeżywać będziemy go pod 

hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. 

2. Dzisiaj na sumie poświęciliśmy opłatki, które w najbliższym czasie zostaną dostarczone do 

parafian. Ofiary z opłatków przeznaczone zostaną na fundusz budowlany. 

3. W tym tygodniu wspominamy we wtorek św. Andrzeja Apostoła, w piątek  św. Franciszka 

Ksawerego. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia. 

4. W czwartek rano adoracja Najświętszego Sakramentu od 9.15-10.15. 

5. W pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00 odwiedzę chorych z posługą sakramentalną, od 

16.00 okazja do spowiedzi św. Nabożeństwo ku czci Serca Bożego po rannej Mszy św. 

6. 5 grudnia, z okazji wspomnienia św. Barbary w naszej parafii uroczystość odpustowa, 

której o godz. 16.00 przewodniczyć będzie ks. kanonik Adam Kalina – proboszcz Parafii św. 

Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. 

7. W adwencie zapraszamy do udziału w roratach, które w naszej parafii będą odprawiane 

codziennie: we wtorki, czwartki, soboty o  6.30, w poniedziałki, środy i piątki o 17.00. W tym 

tygodniu z racji odpustu roraty w piątek o 6.30. Do udziału we wspólnych roratach wraz z 

Małym Gościem Niedzielnym zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, i prosimy wszystkich 

o przyniesienie lampionów. Pod koniec rorat docenimy wytrwałe dzieci i nagrodzimy 

najciekawsze własnoręcznie wykonane lampiony. 

8. U ministrantów można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 PLN, i 

biuletyn. 

9. Dzisiaj zbiórka do puszek przeznaczona będzie na ogrzewanie kościoła. 

10. Od jutra w zakrystii będzie można zaopatrzyć się w  świece wigilijne w cenie 7 i 17 PLN. 

Wszystkie zebrane środki ze świec zostaną przeznaczone na dzieci z ubogich rodzin. 

11. Tradycyjnie, w drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest 

obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Możemy 

włączyć się w to ważne dzieło, składając ofiary do puszek w ramach zbiórki, która będzie  

prowadzona za tydzień przed kościołami i kaplicami w całej Polsce. Nasza pomoc dotrze do 

ludzi żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą naszego kraju.   

12. W zakrystii do odebrania tutki dla ubogich, które wypełnione żywnością długoterminową 

do 6 XII przynosimy do zakrystii. Zostaną one przekazane Caritas we Władysławowie. 

13. W przyszłą spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15. 

14. Na pomoc migrantom zebraliśmy do puszek 310 PLN. 

 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

 

Nie wiemy dokładnie ani kiedy, ani w jakich okolicznościach św. 

Barbara z Nikomedii poniosła śmierć. Przypuszcza się, że 

zapewne ok. roku 305, kiedy nasilenie prześladowań za 

panowania cesarza Maksymiana Galeriusza (305-311) było 

największe. Nie znamy również miejscowości, w której Święta 

żyła i oddała życie za Chrystusa. Późniejszy jej żywot jest utkany 

legendą. 

Według niej była piękną córką bogatego poganina Dioskura z 

Heliopolis w Bitynii (Azja Mniejsza). Ojciec wysłał ją na naukę 

do Nikomedii. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem. Prowadziła 

korespondencję z wielkim filozofem i pisarzem Orygenesem z 

Aleksandrii. Pod jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub 

czystości. Ojciec dowiedziawszy się o tym, pragnąc wydać ją za 

mąż i złamać opór dziewczyny, uwięził ją w wieży. Jej 

zdecydowana postawa wywołała w nim wielki gniew. Przez 

pewien czas Barbara była głodzona i straszona, żeby wyrzec się 

wiary. Kiedy to nie poskutkowało, ojciec zaprowadził ją do 

sędziego i oskarżył. Sędzia rozkazał najpierw Barbarę ubiczować, 

jednak chłosta wydała się jej jakby muskaniem pawich piór. W 

nocy miał ją odwiedzić anioł, zaleczyć jej rany i udzielić Komunii św. Potem sędzia kazał Barbarę bić maczugami, 

przypalać pochodniami, a wreszcie obciąć jej piersi. Chciał ją w takim stanie pognać ulicami miasta, ale wtedy zjawił 

się anioł i okrył jej ciało białą szatą. Wreszcie sędzia zrozumiał, że torturami niczego nie osiągnie. Wydał więc 

wyrok, by ściąć Barbarę mieczem. Wykonawcą tego wyroku miał się stać ojciec Barbary, Dioskur. Podobno ledwie 

odłożył miecz, zginął rażony piorunem. Barbara poniosła męczeńską śmierć w Nikomedii (lub Heliopolis) ok. 305 

roku. 

Być może tak nietypowa śmierć, zadana ręką własnego ojca, rozsławiła cześć św. Barbary na Wschodzie i na 

Zachodzie. Żywoty jej ukazały się w języku greckim, syryjskim, koptyjskim, ormiańskim, chaldejskim, a w wiekach 

średnich we wszystkich językach europejskich. W wieku VI cesarz Justynian sprowadził relikwie św. Barbary do 

Konstantynopola. Stąd zabrali je Wenecjanie w 1202 roku do swojego miasta, by przekazać je z kolei pobliskiemu 

Torcello, gdzie znajdują się w kościele św. Jana Ewangelisty. 

Również w Polsce kult św. Barbary był zawsze bardzo żywy. Już w modlitewniku Gertrudy, córki Mieszka II (XI 

w.), wspominana jest pod datą 4 grudnia. Pierwszy kościół ku jej czci wystawiono w 1262 r. w Bożygniewie koło 

Środy Śląskiej. Poza Polską św. Barbara jest darzona wielką czcią także w Czechach, Saksonii, Lotaryngii, 

południowym Tyrolu, a także w Zagłębiu Ruhry. W Nadrenii uważana jest za towarzyszkę św. Mikołaja - warto 

wiedzieć, że w wielu miejscach to właśnie ona obdarowuje dzieci prezentami. Jako patronkę dobrej śmierci czcili św. 

Barbarę przede wszystkim ci, którzy na śmierć nagłą i niespodziewaną są najbardziej narażeni: górnicy, hutnicy, 

marynarze, rybacy, żołnierze, kamieniarze, więźniowie itp. Polecali się jej wszyscy, którzy chcieli sobie uprosić u 

Pana Boga śmierć szczęśliwą. W Polsce istniało nawet bractwo św. Barbary, patronki dobrej śmierci. Należał do 

niego św. Stanisław Kostka. Nie zawiódł się. Kiedy znalazł się w śmiertelnej chorobie na łożu boleści, a właściciel 

wynajętego przez Kostków domu nie chciał jako zaciekły luteranin wpuścić kapłana z Wiatykiem, wtedy zjawiła mu 

się św. Barbara i przyniosła Komunię świętą. Barbara jest ponadto patronką archidiecezji katowickiej, Edessy, Kairu; 

architektów, cieśli, dzwonników, kowali, ludwisarzy, murarzy, szczotkarzy, tkaczy, wytwórców sztucznych ogni, 

żołnierzy (szczególnie artylerzystów i załóg twierdz). Jest jedną z Czternastu Świętych Wspomożycieli. W 

ikonografii św. Barbara przedstawiana jest w długiej, pofałdowanej tunice i w płaszczu, z koroną na głowie, niekiedy 

w czepku. W ręku trzyma kielich i Hostię. Według legendy tuż przed śmiercią anioł przyniósł jej Komunię św. 

Czasami ukazywana jest z wieżą, w której była więziona (wieża ma zwykle 3 okienka, które miały przypominać 

Barbarze prawdę o Trójcy Świętej), oraz z mieczem, od którego zginęła. Atrybuty: anioł z gałązką palmową, dwa 

miecze u jej stóp, gałązka palmowa, kielich, księga, lew u stóp, miecz, monstrancja, pawie lub strusie pióro, wieża. 


