
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 07.04.2019 r. 
 

V Niedziela Wielkiego Postu 

     1. Puckie Hospicjum wraz z hospicjami z Pomorza zaprasza nas w dzisiejszą 

niedzielę do włączenia się w akcję Pola Nadziei na Pomorzu 2019 – największą 

zbiórkę na rzecz podopiecznych hospicjów. Co roku pomorskie hospicja otaczają 

opiekę około trzech tysięcy osób dorosłych i dzieci, w tym naszych parafian.  

     Wolontariusze ubrani w żółte koszulki zbierają przed naszym kościołem datki, 

które zasilą budżet hospicjum. W podziękowaniu każdemu darczyńcy wręczą żonkil 

– kwiat symbolizujący nadzieję. Nie pozostańmy obojętni. 
 

     2. W Wielkim Poście zapraszam do udziału w nabożeństwach: 

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

     - w piątek na Drogę Krzyżową. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach 

można uzyskać odpust zupełny. 
 

     3. W tym tygodniu w piątek Msza św. będzie wyjątkowo o godz. 17.00.  Droga 

Krzyżowa rozpocznie się po Mszy Św. ( czyli ok. 17.40). Wyruszymy z lampionami 

ulicami Chałup. Będzie przepraszać za grzechy nas wszystkich, całej parafii, prosić o 

pogłębienie daru wiary i nawrócenie dla niewierzących. Zapraszam Was wszystkich . 

     Po Drodze Krzyżowej zapraszam jeszcze chętnych – jak w każdy piątek - do 

udziału w adoracji Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. 
 

     4. W nocy 12/13 kwietnia (piątek/sobota), wyruszy z Jastrzębiej Góry na Hel 

Ekstremalna Droga Krzyżowa (V edycja). Zachęcam do udziału. Zapraszam także 

do naszego kościoła, by podjąć pielgrzymów herbatą, kawą i kanapkami (w Chałupach 

przewiduje się największy udział pielgrzymów w godz. 01.00 – 02.30). 
 

     5. W sobotę, 13 kwietnia, zapraszam dzieci komunijne wraz z rodzicami na godz. 

11.00 do kościoła. Dzieci po raz pierwszy w życiu przystąpią do Spowiedzi św. 
 

     6. Za tydzień, 14 kwietnia, Niedzielą Palmową rozpoczniemy Wielki Tydzień. 

Uroczyste poświęcenie palm na każdej Mszy św. W Niedzielę Palmową odbędzie się 

tryumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Procesja rozpocznie się o 10.30 na 

szperku, następnie przemarsz do kościoła i poświęcenie palm. Bardzo proszę 

wszystkie dzieci o przebranie się w stroje, a wszystkich pozostałych o liczną obecność. 
      

     7. Przy wyjściu z kościoła można dziś nabyć palemki na Niedzielę Palmową (8 

zł/szt.). W zakrystii można nabywać paschaliki – świece z emblematem 

Wielkanocnego Baranka (8 zł/szt.). Świece przydadzą się na wielkosobotnią liturgię 

światła w kościele a także na stół, gdy zasiądziemy  do śniadania w Niedzielę 

Zmartwychwstania Pańskiego.  
 

     8. W poniedziałek 1.04.2019 r., młodzież naszej parafii przyjęła Sakrament 

Bierzmowania. Pragnę jeszcze raz serdecznie pogratulować młodzieży 

przygotowania, podziękować Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i pięknym 

przeżyciu tej uroczystości: Panu Organiście, Służbie Liturgicznej, Pani Kościelnej, 
Rodzicom, młodzieży, Panom pomagającym dekorować kościół, Świadkom 

bierzmowania. 
        (C.D. – str. 3) 

 

 

 

Ekstremalna Droga Krzyżowa na Pomorzu 
 

     Już za parę dni rozpocznie się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Będzie to próba 

zarówno duchowa, jak i fizyczna, bo uczestnicy - w zależności od trasy - mają do 

przebycia od 42 do 51 km. 

     Tegorocznym rozważaniom towarzyszy hasło: "Kościół XXI". - Jest to próba 

odnalezienia odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonować w zmieniającym się świecie. 

Jak traktować naszą wiarę i być jej świadkami? Poprzez uczestnictwo w EDK możemy 

zauważyć swoje miejsce w Kościele, nie tylko w Wielkim Poście. Ale by tak się stało, 

musimy rozejrzeć się, dostrzec drugiego, potrzebującego człowieka. Może to od nas 

wymagać podjęcia konkretnych działań w duchu odpowiedzialności, byśmy stali się 

świadkami wiary i prawdy - podkreśla Kuba Gorski, lider trasy Matemblewo-Kalwaria 

Wejherowska. 

     Pomorska EDK cieszy się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy idą małymi 

grupkami lub w samotności - w milczeniu, nocą i przy zmieniającej się pogodzie. 

Zatrzymują przy kościołach, przydrożnych krzyżach czy kapliczkach. Tam zazwyczaj 

odczytywane są przygotowane przez organizatorów rozważania. Potem maszerują 

dalej, w skupieniu kontemplując usłyszane słowa. Ekstremalny dystans i trudne 

warunki sprzyjają modlitwie ułatwiają spotkanie z Jezusem. Ludzie zostają sam na 

sam ze swoimi myślami, a także z bólem i zmęczeniem. 

     Na EDK warto zabrać ze sobą wysokoenergetyczny prowiant, ciepłe ubrania (na 

cebulkę), wygodne buty trekkingowe, termos z gorącą herbatą, latarkę czołówkę, 

naładowany telefon, GPS z wgranym śladem trasy (można pobrać ze strony 

internetowej) albo mapę obszaru, po którym przebiega szlak Drogi Krzyżowej. - 

Nieodłączonym elementem jest także - najlepiej własnoręcznie wykonany - drewniany 

krzyż, który niesiemy ze sobą, a który następnie staje się namacalną pamiątką 

przebytej drogi - wyjaśnia K. Gorski. 

     Gdzie i kiedy? 

     12 kwietnia: 

Jastrzębia Góra-Hel (49 km), Gdańsk Matemblewo - Kalwaria Wejherowska (51 km), 

Gdańsk Matemblewo - Grabowiec (46 km), Tczew - Gdańsk Brzeźno (51 km), 

Sierakowice - Sianowo (43 km), Malbork - Ryjewo (33 km), Malbork - Mątowy 
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Wielkie (40 km), Kościerzyna - Nowy Klincz (42 km), Chojnice - Zamarte (22 km), 

Chojnice - Wiele (42 km). 

     Zapisać można się poprzez stronę edk.org.pl. 

         [WT] 
 

 

INTENCJE MSZALNE  07.04.2019 – 14.04.2019 

 

 

 

     Sołtys Chałup zaprasza Mieszkańców Chałup na zebranie w poniedziałek, 

8 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy Stowarzyszenia Mieszkańców 

Chałup „Bliza” przy ul. Kaperskiej 25. Głównym tematem będzie wybór nowej 

Rady Sołeckiej. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE (C.D.) 

     9. Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo 

nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: 

Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". 

     Nie pozostając obojętnym na słowa Pisma Świętego jak i również biorąc sobie 

głęboko do serca słowa, że „Miłosierdzie to imię Boga”, nasza parafia we współpracy 

z Caritas we Władysławowie - „ Pracownia Miłosierdzia”, organizuje zbiórkę 

środków czystości i kosmetyków dla najbardziej potrzebujących. Od dzisiejszej 

niedzieli, 07 kwietnia,  przy figurce Matki Bożej można przynieść swój dar.  

     Oto lista rzeczy, które są potrzebne w szczególności: 

– skarpetki damskie i męskie 

– wody toaletowe ( damskie i męskie) 

– maszynki do golenia 

– kremy i pianki do golenia 

– mydła 

– dezodoranty damskie i męskie 

– szczoteczki do zębów 

– pasty do zębów dla dorosłych 

– żele pod prysznic damskie i męskie 

– szampony do włosów, grzebienie 

– kremy do twarzy 

– balsamy do ciała 

– proszek do prania 

– płyn do płukania 

     Zbiórka będzie trwać w naszej parafii do Niedzieli Palmowej, 14.04.2019 r. 

Zebrane dary zostaną przekazane Siostrom Zakonnym z „Pracowni Miłosierdzia” we 

Władysławowie, gdzie trafią do najbardziej potrzebujących. W szczególności Siostry 

zadbają o starsze i samotne osoby. Serdecznie zapraszam do udziału w zbiórce. To 

dobra okazja do pełnienia uczynków miłosierdzia w ramach jałmużny wielkopostnej. 
 

     10. We wtorek, 9.04.2019 r., organizujemy wyjazd do kina w Gdyni w Rivierze 

na film „Miłość i Miłosierdzie”. To fabularyzowany dokument o Bożym Miłosierdziu 

i misji Siostry Faustyny Kowalskiej, ujawniający nieznane dotąd fakty i niedawno 

ujawnione dokumenty. Film wyświetlają o 16.30. Dlatego wyjazd z Chałup o 15.00. 

Dzięki Panu Sołtysowi - bilety będą gratis. Musimy tylko opłacić przejazd autobusem. 

Cena –zależy od ilości jadących do kina. Chętnych bardzo proszę o zgłaszanie się do 

mnie w dzisiejszą niedzielę. 
 

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

     12. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nasz Parafialny Biuletyn i inne 

czasopisma religijne. Zapraszam do lektury. 
 

     13. Do skarbony pod chórem zbieramy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

Bóg zapłać wszystkim darczyńcom. 
 

     14. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę owocnego przeżywania czasu 

Wielkiego Postu. Prośmy Naszego Pana by nam błogosławił na trud wielkopostnego 

nawracania się i umacniał w postanowieniach wielkopostnych. 

V Niedziela  

Wielkiego 

Postu 

07.04.2019 

9:00 †† Jan i Pelagia.  

11:00  †† Rodzice: Urszula i Walenty oraz Bronisław. 

Poniedziałek 

08.04.2019 

18:00 † Stanisław Bolda. 

Wtorek   

09.04.2019 

8:00 †† Dusze w czyśćcu cierpiące. 

Środa  

10.04.2019 

18:00 †† Rodzice: Amalia i Jan oraz syn Witold. 

Czwartek 

11.04.2019 

08:00 †† Ojciec Alfons w dniu urodzin oraz Magdalena w 3. 

rocz. śmierci. 

Piątek 

12.04.2019 

17:00 Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 

opiekę dla rodziny. 

 Sobota  

13.04.2019 

18:00 † Renata. 

Niedziela  

Palmowa 

14.04.2019 

9:00 †† Anna i Maria Budzisz.  

11:00  †† Edmund Budzisz, Hanna Smus i Witold Tutkowski. 

 

    MSZE ŚWIĘTE:  
 

poniedziałek, środa, piątek, 

sobota -  18:00;  

wtorek, czwartek -  8:00; 

 niedziele i święta - 9:00 i 

11:00. 

ADORACJA Najświętszego 

Sakramentu:  

W każdy piątek po Mszy św. 

wieczornej – przez 1 godzinę 

KORONKA DO MIŁO-

SIERDZIA BOŻEGO:  

każdy piątek przed Mszą św. 

SPOWIEDŹ 

ŚWIĘTA:  

15 minut przed każdą 

Mszą świętą 

KANCELARIA 

PARAFIALNA:  

Po każdej Mszy św. 


