
 
 

 

 

 

 

 
 

Składam serdeczne podziękowanie Księdzu Proboszczowi za zaproszenie mnie do 

swojej parafii w niedzielę 3 kwietnia br., bym mógł wygłosić Słowo Boże i zbierać 

ofiary na renowację kościoła przed uroczystością konsekracji świątyni parafialnej 

w parafii św. Anny w Chałupach. Dziękując za życzliwość i wyrazy solidarności 

kapłańskiej, pragnę także na ręce Księdza Proboszcza złożyć gorące 

podziękowania wszystkim parafianom,  którzy ofiarą i modlitwą wsparli 

przygotowania naszej parafii do konsekracji świątyni w Chałupach. 

 Wszystkich ofiarodawców na czele z Księdzem Proboszczem polecam 

wstawiennictwu św. Anny i zapewniam o wdzięcznej pamięci w modlitwie.  

 

Proboszcz parafii  św. Anny w        

                                                                                           Chałupach 

         Ks. Adam Pleskot 

Słowo 

Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego 

Pierwszą Dobrą Nowiną płynącą od grobu, w którym złożono  Jezusa, były słowa 

anioła: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go  tutaj: 

zmartwychwstał” (Łk 24,5 ) Te same słowa liturgia wielkanocna kieruje dziś 

do  nas,  wzbudzając  naszą  wiarę  w  Tego,  który  oddał  za  nas  swoje  życie 

i zmartwychwstał.  Chrystus,  czyniąc  nas  uczestnikami  swoich  wydarzeń 

paschalnych,  posyła  nas  z  tą  samą  Dobrą  Nowiną  do  innych.  Ta  Dobra  Nowina 

wyraża się w dzieleniu słowem, w gestach przyjaźni, w postawach pełnych czułości  i  

miłości  względem  potrzebujących.  W  oswielkiej  solidarności  i  życzliwości  

Polaków  okazywanej  siostrom  i  braciom 

z Ukrainy, którzy doświadczają tragedii wojny. Mieszkańcy Pomorza godnie wpisali 

się w tę wyjątkową solidarność z narodem ukraińskim. 

W  dniu  Zmartwychwstania  Pana  chcę  Wszystkim  wyrazić  moją  głęboką 

wdzięczność  za  to  świadectwo  miłości  i  ewangelicznego  zatroskania  o  słabych, 

bezdomnych, uchodźców, potrzebujących i zagubionych. Zmartwychwstały Chrystus 

niech  Wam  hojnie  za  to  wynagrodzi  i  napełni  W 

Chrystusowym  pokoju  życzę  Wszystkim  radosnego  przeżywania  Świąt 

Wielkanocnych. 

Wszystkich wspieram modlitwą i umacniam pasterskim błogosławieństwem. 

                                                                            Tadeusz Wojda SAC 

Arcybiskup Metropolita Gdański 

Wtorek 19 Kwietnia 

 

17:00 + Płomień: Jadwiga, Józef, 

Aleksandra Krukowska 

 

18:00 + siostry: Maria i Teresa, brat 

Józef 

 

 Środa 20 Kwietnia 

 

06:30 - w intencji Dimitrija o 

bezpieczną służbę wojskową w 

Ukrainie 

 

17:00 + Bolda: Irena i Jan 

 

18:00 + Józef Zych i Maria Sałek 

 

Czwartek 21 Kwietnia 

 

17:00 +  Józef Zych, Maria i Stefan 

 

18:00 +  Hincke: Jan, Augustyna 

/ona/, Magdalena 

 

Piątek 22 Kwietnia 

 

16:00 - Dziękczynna za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo  i opiekę Matki 

Bożej dla cioci Marii w 90 urodziny 

 

17:00 + Bolda: Tekla i Franciszek 

 

18:00 +  dusze w czyśćcu cierpiące 

Sobota 23 Kwietnia 

BIERZMOWANIE/ODPUST 

MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

 

07:00 +  Edmund Stolarski 

 

15:00  -  za parafian (38) i w intencji 

bierzmowanych 

 

15:00 -  Dziękczynna z okazji 10 

urodzin Dominiki z  prośbą o Boże 

błogosławieństwo 

 

15:00 +   Stanisław i Łukasz, 

teściowie Necel, rodzice i bracia 

Krukowscy 

 

15:00 + Józef Jeka 

 

15:00 + Ks.  Wiesław Wett od 

Żywego Różańca 

 

15:00 +  Anna Rosenkranz, z rodzin: 

Rosenkranz i Czapp 

 

15:00 + Mach: Agnieszka, Jan, brat 

Franciszek   

 

15:00 - Do MBNP w podziękowaniu 

za otrzymane łaski  

z prośbą o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo w rodzinie 

 

II Niedziela Wielkanocna 

 24 Kwietnia 

 

08:00 +  Stefan Mudlaff 

 

10:30 +  Potrykus: Helena i Czesław, 

brat Leon oraz rodzice 

 

16:00 +   Franciszek i Mirosława 

/ona/ 

 

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 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

17 kwietnia 2022 

  

1. Sprawowaną dzisiejszej nocy liturgią Wigilii 

Paschalnej, połączoną z odnowieniem przyrzeczeń 

chrzcielnych rozpoczęliśmy obchody Świąt 

Wielkanocnych. Po wielkopostnym przygotowaniu 

wkraczamy w świętowanie Paschy. W dzisiejszą 

uroczystość zachęcamy do duchowej łączności z 

Ojcem Świętym, który o godz. 12. podczas modlitwy 

„Regina Coeli” udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi 

– Miastu i Światu. Przyjmując je z wiarą można 

uzyskać odpust zupełny. Jutro, w Poniedziałek 

Wielkanocny przypada dzień solidarności z 

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Gdańskim Seminarium Duchownym i 

Uniwersytetem Stefana kardynała Wyszyńskiego. O 10.30 aspiranci zostaną włączeni w 

poczet ministrantów. 

2. Od wtorku do piątku o godz. 18.45 trwa nowenna przed uroczystością bierzmowania i 

próby do bierzmowania, zaś podczas koronki odmawiamy nowennę przed uroczystością 

odpustową. 

3. Zbiórka dla ministrantów przed uroczystością bierzmowania w środę o 19.30. 

4. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

5. Spowiedź święta dla kandydatów do bierzmowania, rodziców  i świadków w piątek po 

próbie około 19.30 lub o 9.00 w sobotę rano. 

6. W sobotę o 9.00 pierwsza spowiedź dzieci pierwszokomunijnych. 

7. Uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa Wiesława Szlachetki 

odbędzie się w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego w sobotę 23 kwietnia o godz. 15.00. 

Ks. biskup wprowadzi do świątyni relikwie ks. Michała Sopoćki i udzieli sakramentu 

bierzmowania młodzieży klas I i II szkoły ponadpodstawowej. Nie będzie procesji 

eucharystycznej, ale odbędzie się uroczysty ingres do świątyni. Koronkę Miłosierdzia 

odmówimy w tym dniu o 14.30. W II Niedzielę Wielkanocną czyli Miłosierdzia Bożego, 24 

kwietnia br., zbierane będą we wszystkich parafiach oraz kościołach rektorskich ofiary do 

puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Gdańskiej na wsparcie działań na rzecz osób 

ubogich i potrzebujących. Środki zebrane w tym roku zostaną przeznaczone na wsparcie 

uchodźców z Ukrainy.  

8. W kolejne niedziele począwszy od 2 wielkanocnej aż do Wniebowstąpienia Pańskiego 

procesja z figurą Zmartwychwstałego odbędzie się przed sumą o 8.00. Na procesję 

zapraszam dzieci do noszenia poduszek 

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć u ministrantów Biuletyn Parafialny i Gościa 

Niedzielnego.  

10. Dziękuję wszystkim, którzy zadbali o duchowe przeżycie świąt: diakonowi, panu 

organiście, jego kolegom, lektorkom i ministrantom, także tym starszym, dzieciom 

komunijnym i ich rodzicom, tym co czuwali w dzień i w nocy na adoracji, tym, którzy 

nieśli chorągwie i baldachim. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali Ciemnicę i Grób 

Pański, strażakom za przygotowanie ogniska i oprawę przy grobie.   

11. Dziękuję wszystkim, którzy pamiętają o ofiarach na sprzątanie kościoła, tych 

składanych na tacę na utrzymanie parafii, tych złożonych na kwiaty do Grobu Pańskiego i 

ciemnicy. Dziękujemy za jałmużnę wielkopostną. 

 

Drodzy Parafianie 

 

Na radosne paschalne Święta Zmartwychwstania Pańskiego – zwycięstwa 

Jezusa Chrystusa  

nad śmiercią i grzechem – składam najserdeczniejsze życzenia. 

 

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem będzie źródłem głębokiej 

radości, nadziei i pokoju serca. Niech Jego łaska przemienia naszą codzienność 

i czyni ją zgodną z zamysłem miłości Dobrego Boga. 

 

Chrystus, który pokonał śmierć, niech ożywia w nas to, co martwe, niech 

umacnia i uwalnia od każdego lęku, abyśmy z odwagą kroczyli drogą wiary i 

nieśli blask Jego światłości. 

 

Błogosławionych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! 

 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 


