
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 26.02.2017r. 
VIII Niedziela Zwykła  

 
1. W liturgii Ko ścioła: w środę – Środa Popielcowa. 

           w sobotę – Św. Kazimierza, królewicza. 

2.  W środę, 10 lutego 2017 r., przypada Środa Popielcowa. Rozpoczyna się 

okres Wielkiego Postu. Zapraszam na Msze św. o godz. 900
, 1000

 i 1700
. 

Obrzęd  posypania popiołem będzie w czasie każdej  Mszy św. 

3. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, tzn. osoby dorosłe od 18 do 

60 roku życia mogą w tym dniu spożyć tylko jeden posiłek do syta. Natomiast 

młodzież i osoby starsze powinni zachować wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych.  

4. W Wielkim Poście zapraszam do udziału w nabożeństwach: 

     - w piątki na Drogę Krzyżową: dzieci i dorosłych – o 1615 
. 

     - w niedziele na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – o 1500
. 

5. Przy wyjściu z Kościoła można nabyć najnowszy numer „Gościa 

Niedzielnego” a także nasz Parafialny Biuletyn i inne czasopisma religijne. 

Zapraszam do lektury.  

6. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę dobrej niedzieli i 

błogosławieństwa w nowym tygodniu. 

 

 

MSZE ŚWIĘTE:  
Poniedziałek - 17:00 

Wtorek - 8:00  
Środa - 17:00  

Czwartek - 8:00  
Piątek - 17:00 
Sobota - 17:00  

Niedziela - 9:00 i 11:00  
 

NOWENNA DO MBNP:  
W każdą środę po Mszy  

o godz. 17.00  
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO:  
W każdy piątek przed Mszą świętą 

wieczorną 
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:  

15 minut przed każdą Mszą świętą 

KANCELARIA 
PARAFIALNA:  

Po każdej Mszy św. 

 

Biuletyn Parafialny 
Parafii p.w. Św. Anny w Chałupach 

 

Redakcja: 
Ks. Adam Pleskot 

 
Chałupy, 

26.02.2017r. 
Rok VIII, Numer 393 

(9) 

 

VIII  Niedziela Zwykła  

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny, CHAŁUPY, ul. Kaperska 30, 
84-120 Władysławowo 

Konto naszej Parafii: Nr rachunku: 75-8348-0003-0000-0014-3316-0003 
Adres strony internetowej: http://chalupy.diecezja.gda.pl/ 

 

Nowy proboszcz parafii pw. Św. Anny 
w Chałupach 

 
 
      Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź dekretem z dnia 11 
lutego 2017 r. mianował mnie Proboszczem Parafii pw. św. Anny w Chałupach oraz 
Dziekanem Dekanatu Morskiego. 
     W minioną niedzielę, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 1100, objąłem urząd 
proboszcza i dziekana. Przyjmując z pokorą decyzję Księdza Arcybiskupa, jako Wasz 
nowy proboszcz pragnę wypełniać powierzone mi obowiązki z największą starannością 
i wiernością.  
     Urodziłem się w Gdańsku w 1966 r. Ukończyłem Wyższe Seminarium Duchowne w 
Pelplinie i tam przyjąłem święcenia kapłańskie w 1992 r. z rąk Księdza Biskupa Jana 
Bernarda Szlagi. Pracowałem jako wikariusz w kilku parafiach Archidiecezji 



Gdańskiej, m.in. 6 lat w Jastarni. Znam więc Półwysep,  jego specyfikę i charakter 
pracy duszpasterskiej wśród mieszkańców Nordy.  Przybyłem zaś do Was, Drodzy 
Parafianie, z Wejherowa, gdzie od 2011 r. jako proboszcz  tworzyłem struktury nowej 
parafii pw. Św. Karola Boromeusza i budowałem kaplicę z domem parafialnym a od 
2015 roku także kościół.  
     Z dniem 15 lutego 2017 r. Ks. Arcybiskup Metropolita Gdański powierzył mojej 
pasterskiej pieczy parafię pw. Św. Anny w Chałupach. Chciałbym, abyście przyjęli 
mnie z otwartym sercem, bym mógł pogłębiać i umacniać naszą wspólnotę parafialną. 
Pragnę służyć Wam posługą sakramentalną i duszpasterską, będąc Waszym opiekunem 
i wsparciem, troszcząc się - jak najlepiej potrafię – o nasze wspólne sprawy. Proszę 
Was, Drodzy Parafianie, o modlitwę i wsparcie duchowe w podejmowaniu zadań 
duszpasterskich. Liczę na Waszą życzliwość we wspólnej pracy. 
 

     Szczęść Wam Boże! 
 
     Ks. Adam Pleskot 
.  

 

Post w  Kościele R zymskokatolickim  

Reguluje go Kodeks prawa kanonicznego  w kanonach 1249 — 1253 i okre śla jako 
form ę pokutn ą. 

W praktyce wyróżnia się trzy główne rodzaje postów : 

1. Post ścisły  – obowiązuje w Kościele łacińskim (rzymskim), także w Polsce, w Środę 
Popielcową oraz w Wielki Piątek. Polega na powstrzymaniu się od spożywania mięsa i 
pokarmów mięsnych oraz ograniczeniu posiłków. Post ścisły polegający na 
powstrzymywaniu się od spożywania mięsa i pokarmów mięsnych oraz ograniczeniu 
posiłków obowiązuje wszystkich od 18. roku życia do rozpoczęcia 60. roku życia (1 
posiłek do syta w ciągu dnia); wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Środę 
Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje od 14. roku życia do końca życia. 

2. Wstrzemi ęźliwo ść od pokarmów mi ęsnych  – obowiązująca m.in. w Polsce, polega 
na powstrzymaniu się od spożycia mięsa i pokarmów mięsnych we wszystkie piątki 
całego roku (z wyjątkiem uroczystości, czyli dni liturgicznych najwyższej rangi), a także 
w Środę Popielcową i Wielki Piątek (osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia 
obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki Piątek post ścisły) dla wszystkich od 14. roku 
życia do końca życia. 

3. Post Eucharystyczny  – powstrzymanie się od spożycia pokarmów i picia (z 
wyjątkiem tylko wody i lekarstwa) na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. 
Obowiązuje wszystkich przystępujących do Komunii Świętej, z wyjątkiem chorych i ich 
opiekunów oraz kapłanów, którzy celebrują lub koncelebrują Mszę po raz kolejny w 
danym dniu. 

 INTENCJE  MSZALNE  26.02.17 – 05.03.2017r. 
 
 
 
 
 
 

 

VIII  
NIEDZIELA 
ZWYKŁA 
26.02.2017 

9:00 †  Gertruda Trendel w kolejną rocznicę śmierci 

11:00 
SUMA 

 

†  Pelagia Struck 

Poniedziałek 
27.02.2017 

17:00 ††   Apolonia i Dziadkowie 

Wtorek 
28.02.2017 

8:00 W pewnej intencji 

 
Środa 

Popielcowa 
01.03.2017 

09:00 ††   Gerard i Zenon 

10:00 ††   Edward Budzisz, Hanna Smus, Witold 
Tutkowski 

17:00 W pewnej intencji 

Czwartek 
02.03.2017 

8:00 

 

W pewnej intencji 

Piątek 
03.03.2017 

17:00 ††   Kuzyn Bogdan, wujek Jan i ciocia Cecylia 

Sobota  
04.03.2017 

17:00 ††   Wanda 

I  Niedziela 
Wielkiego 

Postu 
05.03.2017 

9:00 ††   Kazimierz, Jerzy, Marek 

11:00 
SUMA 

 

††   Witold Tutkowski w 3 r. śmierci. 


