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 II Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzisiejsza  niedziela  Ad  Gentes –  to  Dzień  Modlitwy,  Postu,  i
Solidarności z Misjonarzami. Modlitwą obejmujemy dziś misjonarzy głoszących
Ewangelię na misjach.
      Dziś także ma miejsce ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na rzecz
dzieła pomocy misjonarzom. 

2. W Wielkim Poście zapraszam do udziału w nabożeństwach:
     - w piątki na Drogę Krzyżową: dzieci i dorosłych – o 1715 .
     - w niedziele na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – o 1500.
Za  udział  w  Drodze  Krzyżowej  i  Gorzkich  Żalach  można  uzyskać  odpust
zupełny.

3. Zapraszam w dzisiejszą niedzielę na modlitwę i  adorację relikwii św.
Ojca Pio jego czcicieli jak również wszystkich wiernych – na godz. 12:00.

4. W  poniedziałek  06.03.2023, po Mszy św. o godz. 18.00 - spotkanie
Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego.  Zapraszam wszystkich,
którzy swoją modlitwą i uczynkami miłosierdzia pragną pomagać cierpiącym w
czyśćcu.

5. Zapraszam w piątek na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu
po wieczornej Mszy św.

6. Dziękuję za ofiary złożone dziś na tacę inwestycyjną. Bóg zapłać!

7. Przy  wyjściu  z  kościoła  można  nabyć  najnowszy  numer  „Gościa
Niedzielnego”  i nasz Parafialny Biuletyn. Zapraszam do lektury.

8. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę pogodnej niedzieli, wielu łask
Bożych   w  kolejnym  tygodniu,  który  przed  nami,  oraz  dobrych  owoców
wynikających z przeżytych rekolekcji wielkopostnych i pracy nad sobą.

MSZE  ŚWIĘTE:   
 niedziele  i   święta:   

 9:00 i 11:00;   
Wtorek, czwartek:  8:00;

poniedziałek, środa,
piątek i sobota:  18:00.

ADORACJA  Najświętszego
Sakramentu: 
W każdy  piątek po Mszy św.
wieczornej  –  przez  godzinę.
KORONKA  DO  MIŁO-
SIERDZIA  BOŻEGO: 
każdy piątek przed Mszą św.

SPOWIEDŹ  ŚWIĘ-
TA: 15  minut  przed
każdą Mszą świętą
KANCELARIA
PARAFIALNA:  po
każdej Mszy św.

Biuletyn Parafialny
Redakcja:

Ks. Adam Pleskot
Chałupy,

05.03.2023 r.

II Niedziela 
Wielkiego Postu

Rok XIV,
Numer 706 (10)

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny, CHAŁUPY,  ul. Kaperska 30, 84-120; Władysławowo
Konto parafii: Nr rachunku: 75-8348-0003-0000-0014-3316-0003

Adres strony internetowej: www.anna-chalupy.pl Telefon: 603-788-486

Niedziela  Ad Gentes
Od 2006  r.  druga  niedziela  Wielkiego  Postu  w  Polsce  jest  Dniem  Modlitwy,  Postu  i

Solidarności z Misjonarzami, który nazywamy także Niedzielą „Ad Gentes”. Jest ona okazją
do tego,  by wesprzeć finansowo 1743 misjonarzy z  Polski.  Najwięcej  z  nich posługuje  w
Ameryce łacińskiej, w Afryce, Azji i Oceanii. W większości są to osoby życia konsekrowanego
–  ojcowie  i  bracia  zakonni,  siostry  zakonne.  Dzięki  ubiegłorocznej  zbiórce  do  polskich
misjonarzy trafiło ponad 1,8 mln zł. 
     W tym roku niedzielę „Ad Gentes” przeżywamy pod hasłem: „Z
misjonarzami  budujemy  Kościół”.  To  hasło  możemy  rozumieć
dwojako. Misjonarze budują Kościół w krajach misyjnych swoim
nauczaniem,  modlitwą  i  cierpieniem.  Tworząc  małe  wspólnoty
wiary, sprawując sakramenty święte, pomagają ludziom wzrastać
i umacniać się w wierze. Głoszenie Ewangelii potwierdzają przez
dzieła miłości bliźniego. Wspierają ubogich, pomagają chorym i
seniorom,  troszczą  się  o  bezdomnych,  bezrobotnych,
niepełnosprawnych.  Codziennie  dają  świadectwo
bezinteresownej służby. Dzięki ich zaangażowaniu, pomysłowości i nade wszystko ofiarności,
Kościół  misyjny powoli  krzepnie w swych strukturach i  dojrzewa duchowo. Ale trzeba być
świadomym,  że  misjonarze  swą  postawą  i  przykładem budują  nasz  Kościół  –  Kościół  w
Polsce. Otwierają nas na sprawy Kościoła powszechnego. Chronią przed skupieniem się na
sobie,  na  swoich  sprawach.  Dzięki  nim  poznajemy  wielobarwny  świat  misyjny.  Bogate
chrześcijaństwo w różne formy kultu, języki, obyczaje. To nas chroni przed zadufaniem się w
sobie  i  zapatrzeniem  w  siebie.  Misje  pomagają  Kościołowi  odnaleźć  swą  młodość.  Są
tchnieniem świeżości, piękna Kościoła i jego różnorodności.
     Dlaczego warto wesprzeć dzieło misyjne? Odpowiedź na to pytanie najlepiej znają ci,
którzy całym sercem angażują się w sprawy misyjne. Zaangażowanie misyjne daje radość.
Jest to radość z czynienia dobra w sposób bezinteresowny i szlachetny. Ci, którzy pomagają
misjom, mają świadomość, że realizują swe powołanie chrzcielne – są uczniami-misjonarzami
Chrystusa.  Uczestniczą  w  dziele  zbawiania  świata.  Zaangażowanie  misyjne  rodzi  w  nas
ducha wdzięczności: dziękujemy Bogu za to, że możemy podzielić się owocami naszej pracy
z ubogimi siostrami i braćmi w wierze, których choć nie znamy, to jednak solidaryzujemy się z
nimi.
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I jeszcze jedno uściślenie: pomagając duchowo i materialnie z Dziełem Pomocy „Ad Gentes”
możemy być pewni, że nasze ofiary nie zostaną zmarnowane, ale trafią do rąk misjonarzy, a
przez nich do ubogich i potrzebujących pomocy.
    Na jakie cele zostaną przeznaczone zebrane środki? W ubiegłym roku w Niedzielę  Ad
gentes zebrano  ponad  1,8  mln  zł.  Pieniądze  te  zostały  przeznaczone  na  dotacje  dla
misjonarzy, opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego misjonarzy świeckich oraz
dofinansowanie  124  projektów  pomocowych,  które  zgłosili  misjonarze.  Są  to  dzieła
ewangelizacyjne,  medyczne,  charytatywne  i  edukacyjne  prowadzone  przez  polskich
misjonarzy. Udało się również sfinansować pięć dużych projektów edukacyjnych ze środków
pozyskanych przez SMS na nr 72032 o treści „Misje”. Pomoc otrzymały m.in. dzieci ulicy w
Ekwadorze oraz dofinansowano walkę z głodem i niedożywieniem dzieci w niektórych krajach
afrykańskich. Pomoc  objęła także budowę szkoły podstawowej, prowadzonej przez siostry
karmelitanki  Dzieciątka Jezus  w Gitega-Songa w Burundi.  Sfinansowano również budowę
szkoły podstawowej w Figuil, u ojców oblatów w Kamerunie. Obecnie realizowane są jeszcze
dwa projekty: remont przedszkola i szkoły podstawowej u sióstr michalitek w Kamerunie.
     Aktualnie na misjach pracuje 1743 misjonarzy z Polski w 99 krajach misyjnych. Najwięcej z
nich posługuje w Ameryce łacińskiej, potem w Afryce, Azji i Oceanii. W większości są to osoby
życia konsekrowanego – ojcowie i  bracia zakonni, siostry zakonne. Jest także dość liczna
grupa  księży  diecezjalnych,  tzw.  fideidonistów,  oraz  niewielka,  bo  liczącą  40  osób  grupa
misjonarek i misjonarzy świeckich.
    Trzeba jeszcze wspomnieć o rozwijającym się dynamicznie wolontariacie misyjnym. Jest on
popularny  zwłaszcza  wśród  młodzieży.  Różne  zgromadzenia  zakonne,  diecezje,  ruchy  i
stowarzyszenia misyjne przygotowują do pracy na misjach młodych wolontariuszy. Spędzają
oni na placówkach misyjnych kilka tygodni lub miesięcy, konkretnie pomagając misjonarzom.
     Niestety, z roku na rok systematycznie spada liczba misjonarzy. Jeszcze kilka lat temu
było ich 2000.  Obecnie 1743.  Ten spadek jest  nie tylko wynikiem czynników naturalnych
(choroby, śmierć starszych misjonarzy, konieczność powrotu do kraju,  by podjąć poważne
leczenie), ale także wiąże się z brakiem powołań misyjnych i w ogóle powołań. Są trudności z
obsadzaniem już istniejących placówek misyjnych. Dlatego diecezje i zgromadzenia zakonne
rzadko decydują się na otwieranie nowych misji.
     Owoców pracy misjonarzy jest tak wiele, że trudno je wymienić. Misjonarze pomagają w
dziedzinie edukacji, charytatywnej i medycznej. Prowadzą liczbę ośrodki np. ośrodki zdrowia,
gdzie uboga miejscowa ludność może otrzymać podstawową pomoc medyczną. Misjonarze
opiekują  się  dziećmi  ulicy,  sierotami,  dziećmi  z  rodzin  wielodzietnych,  zapewniając  im
wyżywienie,  leczenie i  edukację.  Przy placówkach misyjnych działają szkoły,  przedszkola,
sierocińce i świetlice dla dzieci i młodzieży. Tych dzieł, form pomocy, jest bardzo dużo. 
     Trzeba wspomnieć o jednej rzeczy: misjonarze są potrzebni na misjach jako specjaliści. To
oni nadają ton duszpasterstwu, kształcą w różnych dziedzinach specjalistów miejscowych. I
tak dla przykładu, nie tyle są potrzebne na misjach pielęgniarki, ile pielęgniarki, które będą
kształciły inne osoby jak leczyć i pomagać chorym.
     Posługa misyjna nie jest  łatwa,  a  misjonarze  i  misjonarki  muszą stawić  czoła  wielu
przeciwnościom i brakom. Aby być misjonarzem trzeba mieć mocną wiarę i pewną dojrzałość.
Misjonarze pracują w trudnych warunkach. W zależności od kontynentu, regionu czy kraju,
możemy  wymienić  specyficzne  trudności  i  zagrożenia.  I  tak,  w  Afryce  podstawowym

problemem jest wszechobecna nędza. Misjonarze ogrom wysiłku wkładają w dzieła mające na
celu pomoc ubogim. Walczą z głodem i niedożywieniem. Pomagają w zdobyciu żywności,
odzieży i obuwia. Zajmują się pomocą medyczną. Ubodzy mają do nich zaufanie i przychodzą
ze swymi problemami. Nie jest to dla misjonarzy łatwe, gdyż mając ograniczone możliwości i
środki nie wszystkim są w stanie pomóc. W Ameryce Łacińskiej problemem dla misjonarzy
posługujących  w  wielu  krajach  jest  niestabilność  polityczna,  wszechobecna  korupcja,
ograniczenia  narzucane  przez  nieprzychylne  Kościołowi  rządy,  a  także  przemoc  i
niesprawiedliwość. W wielu krajach Azji, ale nie tylko, misjonarze są prześladowani. Nie mogą
swobodnie  funkcjonować.  Niekiedy  pozostaje  im  jedynie  milczeć  o  Bogu  i  ukazywać  Go
poprzez dzieła miłosierdzia.

Bywa,  że  misjonarze  są  poddawani  represjom  i  prześladowaniom  za  swoją  wiarę.
Doroczne raporty, publikowane przez światowe agencje katolickie donoszą o licznych aktach
przemocy  wobec  chrześcijan  w  świecie.  Ofiarami  przemocy  w  niektórych  krajach
afrykańskich, w Azji i Ameryce Łacińskiej są także misjonarki i misjonarze. Nieraz chodzi o
zwykły  rabunek.  Ale  większość  aktów  przemocy  wobec  misjonarzy  jest  umotywowana
nienawiścią do wiary i chęcią wypędzenia ich.
    Jak można włączyć się we wsparcie misji? Nie tylko współpracując z Dziełem Pomocy Ad
Gentes, ale  także  z  diecezjami,  parafiami  i  zgromadzeniami  zakonnymi,  które  prowadzą
animację i formacje misyjną. Na stronie www.adgentes.misje.pl są informacje o tym, jakie są
aktualne potrzeby i możliwości pomocy. Można przesyłać ofiary na misje na konto bankowe:
Bank PeKaO S.A. I O. w Warszawie 66 1240 1037 1111 0010 1498 4506 lub wysyłać SMS o
treści „Misje” na numer 72032.

                                ZSAG  

 INTENCJE MSZALNE  05.03.2023 – 12.03.2023
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05.03.2023

9:00 †† Marek, Kazimierz i Jerzy.

11:00 † Witold Tutkowski w 9. rocz. śmierci.

Poniedziałek
06.03.2023

18:00 † Sławomir Golla.

Wtorek
07.03.2023

8:00 O  dar  zdrowia  i  Boże  błogosławieństwo  dla
Jarosława.

Środa
08.03.2023

18:00 † Janina. 

Czwartek
09.03.2023

8:00 †† Jadwiga i Alfons.

Piątek
10.03.2023

18:00 † Bernard.

Sobota
11.03.2023

18:00 †† Eryka i Jadwiga.
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12.03.2023

9:00 †† Mąż Antoni i rodzice z obojga stron.
11:00 †† Małgorzata i Walenty.


