
 

 

 

 

 

 

 
Rekolekcje Chłapowo 6-9 III 2022 

6 III - Niedziela 

8.00 - Msza św. z pierwszą nauką rekolekcyjną dla dorosłych 

10.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci szkoły podstawowej  

16.00 – Msza św. z pierwszą nauką rekolekcyjną dla dorosłych 

7 III Poniedziałek 

8.00 – nauka rekolekcyjna dla dzieci szkoły podstawowej I-III 

9.00 – Msza św. z drugą nauką rekolekcyjną dla dorosłych 

16.00 - nauka rekolekcyjna dla dzieci szkoły podstawowej IV-VIII 

17.00 – Msza św. z drugą nauką rekolekcyjną dla dorosłych 

8 III Wtorek 

8.00 – nauka rekolekcyjna dla dzieci szkoły podstawowej I-III 

9.00 – Msza św. z trzecią nauką rekolekcyjną dla dorosłych 

16.00 - nauka rekolekcyjna dla dzieci szkoły podstawowej IV-VIII 

17.00 – Msza św. z trzecią nauką rekolekcyjną dla dorosłych 

9 III Środa 

8.00 – nauka rekolekcyjna dla dzieci szkoły podstawowej I-III  

8.30-9.00 – Spowiedź św. 

9.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji z czwartą nauką rekolekcyjną dla dorosłych 

15.30 – 16.00 i 16.30-17.00 – Spowiedź św. 

16.00 - Msza św. na zakończenie rekolekcji dla dzieci szkoły podstawowej IV-VIII  

17.00 -  Msza św. na zakończenie rekolekcji z czwartą nauką rekolekcyjną dla dorosłych 

PONIEDZIAŁEK 7 Marca 

REKOLEKCJE 

 

09:00  +dusze w czyśćcu cierpiące 

  

09:00 + dziadkowie: Stefania i Michał 

 

17:00  + Paweł Behmke 

 

17:00 + Wiesław Ziółkowski od uczestni-

ków pogrzebu 

 

WTOREK 8 Marca 

REKOLEKCJE 

 

09:00 + Bięga: Stefan z ok urodzin i Ge-

nowefa 

 

17:00 + Plinscy: Jan i Franciszka /ona/ 

 

ŚRODA  9 Marca 

REKOLEKCJE 

 

09:00 +  babcia Władysława /ona/ w r. śm. 

oraz mama Romualda 

 

16:00 - za parafian 

 

17:00 +  ojciec chrzestny Feliks, dziadkowie 

Buja 

 

 

CZWARTEK  10 Marca 

 

08:45 + Zbigniew Bolda 

 

17:00 + Józef Ciskowski w rocz. śm., oraz 

rodzice: Ewa i Józef 
 
18:00 +  Leon i Halina Dettlaff 

 

PIĄTEK 11 Marca 

 

17:00  + dziadkowie: Stefania i Michał 
 

18:00 + Brygida i Monika Trzebiatowskie 

 

SOBOTA  12 Marca 

 

17:00 +  Marek Goyke w 10 r. śm. 

 

18:00 +  Julianna, Łucja w rocz. ich śmierci, 

Paweł i Jan Glembin   
 

  NIEDZIELA 13 Marca 

II Wielkiego Postu 

Ad Gentes 

 

08:00 +  Jeka: Leon w rocz. śm. oraz Aniela 

 

10:30 - W intencji ofiarodawców budowy 

kościoła 

 

16:00 +  Czapp: Elżbieta i Stefan 

 

 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12,  
84-120 CHŁAPOWO , TEL. 602 574 613   WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 
Numeru parafii konta 58 8349 0002 0030 2696 2000 0010 

http://www.parafia.chlapowo.pl/


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

I Niedziela Wielkiego Postu – 6 marca 2022 r. 

 

1. Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, a jednocześnie rekolekcje, do udziału w 

których serdecznie zapraszam. Program rekolekcji, zawarty jest w bieżącym biuletynie, w 

gablotce i na stronie internetowej parafii. Jest to jednocześnie czas szkolnych rekolekcji 

wielkopostnych. W każdą niedzielę Wielkiego Postu na godz. 15.00 zapraszam na 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. poprzedzone Koronką do Bożego Miłosierdzia. Dziś 

o 14.15 spotkanie Żywego Różańca. 

 

2. Burmistrz Władysławowa serdecznie zaprasza mieszkańców Chłapowa na zebranie 

wiejskie zaplanowane w dniu 7 marca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 17.30 na hali 

sportowej przy Szkole Podstawowej w Chłapowie. 

 

3. W Wielkim Poście ponadto podejmujemy przemieniające nas dobre uczynki: post, 

modlitwę i jałmużnę. Jest to szczególna okazja do tego, by także w hojnym geście 

miłości podzielić się z najbardziej potrzebującymi. Dlatego, jak co roku możemy przy 

wyjściu z kościoła złożyć do skarbony jałmużnę wielkopostną.  

 

4. W piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej dzieci i młodzież na godz. 

16.00, dorosłych na 17.30. 

 

5. W piątek wyjazd do Gdańska o godz. 6.00 rano spod plebanii.  

 

6. Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a także za 

symboliczną ofiarę biuletyn parafialny. 

 

7. Za tydzień zbiórka do puszek na pomoc misjonarzom Ad Gentes. Za tydzień kolekta 

budowlana. Dziękuję za ofiary na sprzątanie kościoła i te na utrzymanie parafii. Środowa 

kolekta będzie podziękowaniem za pracę ojca rekolekcjonisty. 

 

Dziękując za wspólną modlitwę, życzymy z o. rekolekcjonistą wszystkim owocnego 

przeżywania czasu Wielkiego Postu, czasu pokuty i na-wrócenia, dobrego 

odprawienia rekolekcji, które pomogą dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu i 

przygotować się do świąt paschalnych.     

 

Ksiądz proboszcz Sławomir Skoblik 

Celem Dzieła Pomocy "Ad Gentes" jest: 

 

 wspieranie polskich misjonarzy Kościoła Katolickiego w realizacji ich misji, 

 wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach 

misyjnych w szczególności prowadzonej przez polskich misjonarzy, 

 gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misjonarzy polskich, 

 animacja misyjna w Polsce, 

 wspieranie działalności na rzecz rozwoju - w szczególności edukacyjnej, w zakresie 

ochrony zdrowia, służącej redukcji ubóstwa, społecznej i kulturowej na terenach 

misyjnych, prowadzonej przez polskich misjonarz. 

 

Dzieło Pomocy "Ad Gentes" realizuje swoje cele poprzez: 

 

 świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w 

realizacji budowy kościołów, kaplic i innych miejsc kultu w diecezjach misyjnych, 

 świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej na 

rzecz ewangelizacji, 

 świadczenie bezpośredniej pomocy charytatywnej, w szczególności finansowej lub 

rzeczowej osobom, społecznościom oraz instytucjom charytatywno-opiekuńczym, 

oświatowo-wychowawczym działającym na terenach misyjnych, 

 świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej na 

rzecz kształcenia misjonarzy, 

 partycypację w kosztach leczenia i organizowania wypoczynku misjonarzy, 

 organizowanie spotkań i konferencji, mających na celu upowszechnianie 

informacji o działalności misyjnej Kościoła, 

 zbieranie środków finansowych i rzeczowych, przeznaczonych na realizację celów 

Dzieła, 

 współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą 

zainteresowanymi realizacją celów Dzieła. 

 

Dzieło Pomocy "Ad Gentes" w swojej działalności korzysta m.in. z następujących źródeł 

finansowania: 

 

 publiczne zbiórki, 

 indywidualne ofiary, 

 dotacje, 

 darowizny, 

 inne formy wsparcia, zgodne z ustawą o działalności instytucji pożytku 

publicznego. 


